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Изменениe 700

Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да осигурят 
информацията относно насърчителните 
мерки да се предоставя на 
потребителите, строителите, 
монтажниците, архитектите и 
доставчиците на отоплителни, 
охладителни и електрически 
съоръжения и системи, както и на 
доставчиците на автомобили, 
допускащи използването на горивни 
смеси с високо съдържание на 
биогорива или на чисти биогорива. 

1. Държавите-членки следва да осигурят 
информацията относно насърчителните 
мерки и специалните услуги за 
уязвимите потребители  да се 
предоставят на потребителите, 
строителите, монтажниците, 
архитектите, организациите за 
социално жилищно настаняване и 
доставчиците на отоплителни, 
охладителни и електрически 
съоръжения и системи, както и на 
доставчиците на автомобили, 
допускащи използването на горивни 
смеси с високо съдържание на 
биогорива или на чисти биогорива.

Or. en

Изменениe 701
David Martin

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да осигурят 
информацията относно насърчителните 
мерки да се предоставя на 
потребителите, строителите, 
монтажниците, архитектите и 
доставчиците на отоплителни, 
охладителни и електрически 
съоръжения и системи, както и на 
доставчиците на автомобили, 
допускащи използването на горивни 

1. Държавите-членки следва да осигурят 
информацията относно насърчителните 
мерки да се предоставя на 
потребителите, местните и 
регионалните органи, отговорни за 
вземането на решения, строителите, 
монтажниците, архитектите и 
доставчиците на отоплителни, 
охладителни и електрически 
съоръжения и системи, както и на 



PE409.428v01-00 4/149 AM\731121BG.doc

BG

смеси с високо съдържание на 
биогорива или на чисти биогорива. 

доставчиците на автомобили, 
допускащи използването на горивни 
смеси с високо съдържание на 
биогорива или на чисти биогорива.

Or. en

Обосновка

Considering their competences as planners and owners of buildings and vehicle fleets, local 
and regional authorities should be informed of supporting measures as well. They would also 
be able to distribute this information to key players at local and regional level.

Изменениe 702
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки следва да осигурят 
информацията относно насърчителните
мерки да се предоставя на 
потребителите, строителите, 
монтажниците, архитектите и 
доставчиците на отоплителни, 
охладителни и електрически 
съоръжения и системи, както и на 
доставчиците на автомобили, 
допускащи използването на горивни 
смеси с високо съдържание на 
биогорива или на чисти биогорива. 

1. Държавите-членки следва да осигурят 
информацията относно насърчителните 
мерки да е широко разпространена 
сред потребителите, строителите, 
монтажниците, архитектите и 
доставчиците на отоплителни, 
охладителни и електрически 
съоръжения и системи, както и на 
доставчиците на автомобили, 
допускащи използването на горивни 
смеси с високо съдържание на 
биогорива или на чисти биогорива. 

Or. en

Обосновка

Information on support measures should not only be made available, but distributed 
proactively to consumers, builders, installers, architects and suppliers of equipment, in order 
to increase the general public awareness on renewable energy sources.
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Изменениe 703
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да осигурят 
предоставянето на информация, от 
страна на доставчиците на съоръжения 
и системи или от страна на 
компетентните власти, относно чистите 
печалби, разходите и енергийната 
ефективност на съоръженията и 
системите за използване на 
възобновяема енергия за нуждите на 
отоплението, охлаждането и
електроснабдяването. 

2. Държавите-членки следва да осигурят 
предоставянето на информация от 
страна на доставчиците на съоръжения 
и системи или от страна на 
компетентните национални органи 
относно чистите печалби, разходите и 
енергийната ефективност на 
съоръженията и системите за 
използване на енергия от възобновяеми 
източници за нуждите на отоплението, 
охлаждането и електроснабдяването и 
хибридни системи, комбиниращи 
конвенционални и възобновяеми 
енергийни източници . 

Or. en

Обосновка

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Изменениe 704
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да осигурят 
предоставянето на информация, от 
страна на доставчиците на съоръжения 
и системи или от страна на 
компетентните власти, относно чистите 

2. Държавите-членки следва да осигурят 
предоставянето на информация от 
страна на доставчиците на съоръжения 
и системи или от страна на 
компетентните национални органи 
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печалби, разходите и енергийната 
ефективност на съоръженията и 
системите за използване на 
възобновяема енергия за нуждите на 
отоплението, охлаждането и 
електроснабдяването. 

относно чистите печалби, разходите и 
енергийната ефективност на 
съоръженията и системите за 
използване на енергия от възобновяеми 
източници за нуждите на отоплението, 
охлаждането и електроснабдяването и 
хибридни системи, комбиниращи 
конвенционални и възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Обосновка

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Изменениe 705
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да осигурят 
предоставянето на информация, от 
страна на доставчиците на съоръжения 
и системи или от страна на 
компетентните власти, относно чистите 
печалби, разходите и енергийната 
ефективност на съоръженията и 
системите за използване на 
възобновяема енергия за нуждите на 
отоплението, охлаждането и 
електроснабдяването.

2. Държавите-членки следва да осигурят 
предоставянето на информация от 
страна на доставчиците на съоръжения 
и системи и от страна на компетентните 
национални органи относно чистите 
печалби, разходите и енергийната 
ефективност на съоръженията и 
системите за използване на енергия от 
възобновяеми източници за нуждите на 
отоплението, охлаждането и 
електроснабдяването.

Or. en

Обосновка

It is crucial to increase the general public awareness on renewable energies in order to foster 
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their rapid penetration on the market.

Изменениe 706
Lena Ek

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

заличава се

Or. en

Обосновка

It is not feasible to ask certification of installation engineers of small scale renewable 
techniques. It would create an unreasonable extra administrative burden for them.

Изменениe 707
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 

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

преобразувателни и слънчеви 
топлинни системи, както и 
повърхностни геотермални системи и 
термопомпи се счита, че отговарят 
на разпоредбите за строителство, 
които изискват използването на една 
от тези технологии, и се счита, че са 
подходящи за други схеми за 
поддръжка, само ако монтажът се 
извършва от сертифицирани 
монтажници. За тази цел
държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса, слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи, както и повърхностни 
геотермални системи и термопомпи.
Държавите-членки разработват 
схема за акредитиране за курсовете за 
обучение на тези монтажници. 
Схемите за сертифициране и 
акредитиране следва да са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка следва да 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии. Когато вече 
съществуват други схеми за качество, 
които водят до резултати, 
съпоставими със сертифицирането 
на монтажници, както е определено в 
този член, държавите-членки могат 
за преходен период от до три години 
да ги признават като алтернатива на 
сертифицирането на монтажници. 
Приложение ІV може да бъде 
адаптирано към техническия 
напредък и пазарните промени в 
съответствие с регулаторната 
процедура, посочена в член 21, 
параграф 2.

Or. en
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Изменениe 708
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Държавите-членки следва да 
гарантират, че схемите за 
сертифициране на монтажници на малки 
котли и печки на биомаса, слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни и 
слънчеви топлинни системи, 
повърхностни геотермални системи и
термопомпи се разработват в 
условията на близки консултации със 
съответните заинтересовани лица. 
Схемите за сертифициране следва да 
са основани на критериите, посочени в 
Приложение IV, което при нужда 
може да бъде адаптирано в 
съответствие с регулаторната
процедура, посочена в член 21, 
параграф 2.  Всяка държава-членка 
следва да признава сертифицирането, 
разработено в други държави-членки в 
съответствие с тези критерии.

Or. en

Обосновка

Relevant stakeholders should be closely involved during the whole certification procedure in 
order to be able to deliver their technical expertise. In addition, it is proposed to separate the 
Annex IV in two parts (certification in Annex IVa and accreditation in Annex IVb) for
increased clarity.
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Изменениe 709
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки, 
захранвани с биомаса или смеси от 
течни горива от биомаса с 
нетранспортно приложение, слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни и 
слънчеви топлинни системи и 
термопомпи. Тези схеми следва да са 
основани на критериите, посочени в 
Приложение IV и трябва да бъдат с 
еквивалентен стандарт спрямо тези, 
които понастоящем се изискват за 
монтажниците на системи и 
технологии за отопление 
посредством конвенционална енергия. 
Държавите-членки следва да 
насърчават комбинацията на 
компетентно обучение по отношение 
на отоплението посредством 
конвенционални и възобновяеми 
енергийни източници, както и 
образователните и сертификационни 
схеми от страна на националните и 
регионалните органи и 
съществуващите признати органи за 
обучение. Всяка държава-членка следва 
да признава сертифицирането, 
извършено от други държави-членки в 
съответствие с тези критерии. 

Or. en

Обосновка

Bioliquid blends are an economically and environmentally efficient way of introducing 
renewable sources into heating systems. Renewable heating and cooling systems must be 
installed by persons who are as competent as those using conventional energy systems. The 
new Annex IV training schemes should usefully build on well-established systems for training 
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conventional energy installers at Member State level.

Изменение 710
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
гарантират, че са налице схеми за 
сертифициране или еквивалентни 
схеми за квалификация на монтажници 
на малки котли и печки на биомаса, 
слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Всяка държава-
членка признава сертифицирането, 
извършено от други държави-членки в 
съответствие с тези критерии; това не 
засяга Директива 2005/36/EО.

Or. de

Обосновка

Some Member States have effective training schemes that broadly exceed the standard in 
Europe. The qualifications generally require three to three-and-a-half years’ training, with a 
higher qualification requiring five to six years’ training overall. The necessary knowledge 
and skills are adequately covered by many existing skilled professions.

Изменение 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 

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

сертифициране или еквивалентни 
схеми за квалификация на монтажници 
на малки котли и печки на биомаса, 
слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Схемите за 
сертифициране са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка признава
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии. Това не засяга Директива 
2005/36/EО.

Or. de

Обосновка

Some Member States have effective training schemes that broadly exceed the standard in 
Europe. The qualifications generally require three to three-and-a-half years’ training, with a 
higher qualification requiring five to six years’ training overall. The necessary knowledge 
and skills are adequately covered by many existing skilled professions.

Изменение 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
гарантират, че са налице схеми за 
сертифициране или еквивалентни 
схеми за квалификация на монтажници 
на малки котли и печки на биомаса, 
слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Схемите за 
сертифициране са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка признава
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии; това не засяга Директива 
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2005/36/EО.

Or. de

Обосновка

Some Member States have effective training schemes that generally require three years’ 
training; the German ‘master’s’ qualification comprises five to six years’ training. The 
necessary knowledge and skills are adequately covered by many existing skilled professions. 
Additional certification is unnecessary.

Directive 2005/36/EC comprehensively and conclusively covers the recognition of 
professional qualifications for regulated professions.

Изменение 713
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки следва да 
гарантират, че са налице схеми за 
сертифициране или еквивалентни 
схеми за квалификация на монтажници 
на малки котли и печки на биомаса, 
слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Схемите за 
сертифициране са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка признава
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии; това не засяга Директива 
2005/36/EО.

Or. de

Обосновка

Some Member States have effective training schemes that broadly exceed the standard in 
Europe. The qualifications generally require three to three-and-a-half years’ training, with a 
higher qualification requiring five to six years’ training overall. The necessary knowledge 
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and skills are adequately covered by many existing skilled professions.

Изменение 714
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите-членки осигуряват 
създаването на системи за 
сертифициране или на равностойни 
системи за квалификация на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса, слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Тези схеми или 
равностойните системи за 
квалификация могат да вземат 
предвид критериите, посочени в 
Приложение IV. Всяка държава-членка 
следва да признава сертифицирането, 
извършено от други държави-членки в 
съответствие с тези критерии.

Or. cs

Обосновка

V jednotlivých členských státech již existují různé certifikační či vzdělávací systémy pro
instalatéry kotlů apod. Není potřeba tyto požadavky centralizovat, kvalifikace jsou uznávány
vzájemně. Členské státy by pro splnění svého právně závazného cíle neměly být zatěžovány
dalšími závaznými požadavky, naopak, měly by mít dostatek flexibility ke splnění tohoto cíle.

Изменениe 715
Jan Březina

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса, слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи, както и за 
монтажниците на хоризонтални или 
вертикални топлинни колектори 
(т.е. дружества, които извършват 
сондаж и строителство). Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. en

Обосновка

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Изменениe 716
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса, слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи, както и за 
монтажниците на хоризонтални или 
вертикални топлинни колектори 
(т.е. дружества, които извършват 
сондаж и строителство). Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
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признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии.

посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. en

Обосновка

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Изменениe 717
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Държавите-членки следва да 
разработят до 31 декември 2014 г. и 
след провеждането на консултации 
със съответните заинтересовани 
страни схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса, слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. en

Обосновка

It is important that relevant stakeholders are closely involved in the development of the 
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accreditation and certification schemes in order to be able to deliver their technical expertise. 
A sufficient adaptation period should be granted for the development of certification schemes, 
as the latter are still in an embryonic stage in a number of Member States.

Изменение 718
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на
биомаса, слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви топлинни 
системи и термопомпи. Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки, 
използващи биомаса, слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни и 
слънчеви топлинни системи, 
включително термопомпи и
геотермални системи. Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. fr

Обосновка

Heat pumps should not be excluded under the conditions proposed by the Commission.

Изменение 719
Norbert Glante

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 

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

топлообменници за 
топлофикационни системи, слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни и 
слънчеви топлинни системи и 
термопомпи. Тези схеми са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. de

Обосновка

Steps should be taken to ensure that installers of heat exchangers for district heating are 
qualified to carry out their work, particularly in Member States in which the development of 
district heating plants is relatively new. Therefore these heat exchangers should be included 
in the list.

Изменениe 720
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 13– параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

До (1 година след влизането в сила на 
директивата), на основата на 
информация, получена от 
държавите-членки и в условията на 
провеждане на консултации със 
съответните сектори, се въвеждат 
минималните изисквания и условия за 
взаимно признаване в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 3 с оглед програмите за 
обучение и сертифициране както на 
дружества, така и на съответния 
персонал, ангажиран с монтажа, 
поддръжката или обслужването на 
малки котли и печки на биомаса, 
слънчеви фотоелектрични 
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преобразувателни и слънчеви 
топлинни системи и термопомпи и
хоризонтални или вертикални 
топлинни колектори, като надлежно 
се вземат предвид съществуващите 
схеми за сертифициране, които вече 
се прилагат по отношение на тези 
продукти и съоръжения.

Or. en

Обосновка

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Изменениe 721
Jan Březina

Предложение за директива
Член 13– параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

До (1 година след влизането в сила на 
директивата), на основата на 
информация, получена от 
държавите-членки и в условията на 
провеждане на консултации със 
съответните сектори, се въвеждат 
минималните изисквания и условия за 
взаимно признаване в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 3 с оглед на програмите за 
обучение и сертифициране както на 
дружества, така и на съответния 
персонал, ангажиран с монтажа, 
поддръжката или обслужването на 
малки котли и печки на биомаса, 
слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни и слънчеви 
топлинни системи и термопомпи и 
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хоризонтални или вертикални 
топлинни колектори, като надлежно 
се вземат предвид съществуващите 
схеми за сертифициране, които вече 
се прилагат по отношение на тези 
продукти и съоръжения.

Or. en

Обосновка

This approach is in line with Regulation 303/2008. In order to guarantee mutual recognition, 
it is appropriate to take the same approach for other types of equipment and systems. In order 
to assure cost effective programs, certification schemes for equipment or systems falling 
under this Directive need to take into account existing certification schemes already covered 
by other European law for the same type of equipment or systems. The suggested process 
provides adequate timing to establish a certification system that incorporates the 
requirements listed in Annex IV.

Изменениe 722
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3 - алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

До (2 години след влизането в сила на 
директивата) държавите-членки 
създават или адаптират своите 
изисквания за провеждане на обучение 
и за сертифициране на основата на 
минималните изисквания, посочени в 
параграф 3.1. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за 
програмите си за сертифициране. 
Държавите-членки признават 
сертификатите, издадени в друга 
държава-членка и не ограничават 
свободата на предоставяне на услуги 
или свободата на установяване по 
причини, свързани със 
сертифициране, извършено в друга 
държава-членка.
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Or. en

Обосновка

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Изменениe 723
Jan Březina

Предложение за директива
Член 13 - параграф 3 - алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

До (2 години след влизането в сила на 
директивата) държавите-членки 
създават или адаптират своите 
изисквания за провеждане на обучение 
и за сертифициране на основата на 
минималните изисквания, посочени в 
параграф 3.1. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за 
програмите си за сертифициране. 
Държавите-членки признават 
сертификатите, издадени в друга 
държава-членка и не ограничават 
свободата на предоставяне на услуги 
или свободата на установяване по 
причини, свързани със 
сертифициране, извършено в друга 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

This approach is in line with Regulation 303/2008. In order to guarantee mutual recognition, 
it is appropriate to take the same approach for other types of equipment and systems. In order 
to assure cost effective programs, certification schemes for equipment or systems falling 
under this Directive need to take into account existing certification schemes already covered 
by other European law for the same type of equipment or systems. The suggested process 
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provides adequate timing to establish a certification system that incorporates the 
requirements listed in Annex IV.

Изменениe 724
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Държавите-членки разработват 
схема за акредитиране на програми за 
обучение или на доставчици на 
обучение за монтажници на биомаса, 
повърхностни геотермални системи, 
термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни и 
слънчеви топлинни системи.  Тези 
схеми се основават на критериите, 
посочени в Приложение ІVа, което, 
ако е необходимо, може да се 
адаптира в съответствие с 
регулаторната процедура, посочена в 
член 21, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Renewable energy technologies are evolving fast, in particular photovoltaics which invest 
heavily in R&D and new manufacturing capacities. Flexibility to amend the Annex IVb should 
therefore be ensured in order to enable that criteria can be amended if necessary, for instance 
to adapt to future technical developments.

Изменениe 725
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3б. Държавите-членки гарантират, 



AM\731121BG.doc 23/149 PE409.428v01-00

BG

че от 2015 г. за съответстващи на 
изискванията, установени съгласно 
член 12, параграф 4, ще се считат 
само монтажни дейности, извършени 
от сертифицирани монтажници. 

Or. en

Обосновка

It is essential that the quality of the installations is guaranteed. Sufficient adaptation period 
should however be granted for the development of certification schemes.

Изменениe 726
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на 
енергия от възобновяеми източници и 
на топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при 
планирането, проектирането, 
изграждането и обновяването на 
промишлени или жилищни райони.

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
оптималната комбинация от 
възобновяеми енергийни източници и 
високоефективни технологии при 
планирането, проектирането, 
изграждането и обновяването на 
промишлени или жилищни райони.

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.
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Изменениe 727
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на 
енергия от възобновяеми източници и 
на топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при 
планирането, проектирането, 
изграждането и обновяването на 
промишлени или жилищни райони.

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
оптималната комбинация от 
възобновяеми енергийни източници и 
високоефективни технологии при 
планирането, проектирането, 
изграждането и обновяването на 
промишлени или жилищни райони.

Or. en

Обосновка

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means. 
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Изменениe 728
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на енергия 
от възобновяеми източници и на 
топлофикационни и мрежови 

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти,
архитекти и организациите за 
социално жилищно настаняване, така 
че те да могат по подходящ начин да 
разглеждат възможностите за прилагане 
на енергия от възобновяеми източници 
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охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони. 

и на топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони. 

Or. en

Изменение 729
Vladimír Remek

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите-членки следва да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на енергия 
от възобновяеми източници и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони.

4. Държавите-членки могат да 
разработят указания за проектанти и 
архитекти, така че те да могат по 
подходящ начин да разглеждат 
възможностите за прилагане на енергия 
от възобновяеми източници и на 
топлофикационни и мрежови 
охладителни системи при планирането, 
проектирането, изграждането и 
обновяването на промишлени или 
жилищни райони.

Or. cs

Обосновка

Členské státy by pro splnění svých právně závazných cílů neměly být zatěžovány dalšími
závaznými požadavky. Naopak by měly mít dostatek flexibility ke splnění těchto cílů.
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Изменениe 730
David Martin

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Държавите-членки, с участието 
на местните и регионалните органи, 
гарантират, че гражданите са 
достатъчно информирани за ползите 
и практичните страни на 
разработването и използването на 
енергия от възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Good information is a crucial contribution to the comprehension and active support for 
renewables from citizens. Public authorities at all levels should be encouraged to participate 
in this process.

Изменениe 731
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Достъп до електроенергийната мрежа 
(electricity grid)

Достъп до и експлоатация на 
електроенергийната мрежа, 
газопроводите и районните 
топлофикационни и охладителни 
мрежи

Or. en

Обосновка

Access to infrastructure is important for all renewables, not only for electricity.
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Изменение 732
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до електроенергийната мрежа 
(electricity grid)

Достъп до електроенергийната мрежа и 
развитие на системата

Or. de

Обосновка

An integrated approach is needed, as extension of the grid alone will not be enough, for 
example, to store sufficient quantities of electricity from wind energy, which is subject to 
varying production levels. Management of the whole grid must also be developed in this 
regard.

Изменениe 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Достъп до електроенергийната мрежа 
(electricity grid)

Достъп до електроенергийната мрежа и 
развитие на системата

Or. en

Обосновка

The challenge for RES integration will not only be for access to the grid but for grid 
development, and in general the development of the whole system.
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Изменениe 734
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Държавите-членки и 
компетентните органи следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура за пренос и 
разпространение, на складови 
съоръжения и на подходящи 
инструменти за управление на 
мрежата, така че те, своевременно и в 
съответствие с целите, определени в 
приложения 1А и 1Б, да дават
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително 
междусистемни връзки между 
отделните държави-членки и с трети 
страни. В своите национални планове 
за действие те ще направят оценка 
на необходимостта от разширяване 
и/или укрепване на съществуващата 
инфраструктура с цел да се улесни 
включването на обема възобновяеми 
източници, които са необходими за 
постигане на националните цели за 
2020 г. Те също вземат необходимите 
мерки, за да дадат възможност 
генераторите на енергия от 
възобновяеми източници да се 
свържат със системата за 
разпределение, когато исканията са 
обосновани.

Or. en

Обосновка

Additional storage capacities and use of IT devices to enhance grid management systems will 
ease the uptake of renewable electricity generation.
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Изменениe 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура и 
електроенергийната система, за да 
дадат възможност сигурното 
функциониране на 
електроенергийната система да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително 
междусистемни връзки между 
отделните държави-членки Във връзка 
с това развитие, следва да бъдат 
ускорени процедурите по издаване на 
разрешение за електроенергийни 
мрежови съоръжения.

Or. en

Обосновка

The integration of RES-E requires the development of, not only the grid, but the system as a 
whole, since it will result in a more complex and advanced operation. The fast growing 
development of the RES-E generation requires fast grid development and consequently better 
authorisation procedures.
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Изменение 736
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки за развитие на 
електроенергийната мрежова 
инфраструктура, така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително връзки между 
мрежите на отделни държави-членки и 
развитие на системата. Държавите-
членки предприемат съответни 
мерки за ускоряване на процедурите 
по издаване на разрешение и за 
координиране на развитието на 
мрежата с процедурите по издаване 
на разрешение за инсталиране на 
съоръжения за производство на 
електроенергия от възобновяеми 
източници на енергия.

Or. de

Обосновка

An integrated approach is needed, as extension of the grid alone will not be enough, for 
example, to store sufficient quantities of electricity from wind energy, which is subject to 
varying production levels. Management of the whole grid must also be developed in this 
regard.

Изменениe 737
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

предприемат всички необходими
стъпки за развитие на 
електроенергийната мрежова 
инфраструктура, така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, като минимум да постига 
целите, залегнали в плана за действие 
относно енергията, произведена от 
възобновяеми източници, включително 
междусистемни връзки между 
отделните държави-членки.

Or. en

Изменение 738
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки за развитие на 
електроенергийната мрежова 
инфраструктура, така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително използването 
на „интелигентни“ разпределителни 
мрежи и връзки между мрежите на 
отделни държави-членки.

Or. fr

Обосновка

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
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reflected in the procedures and costs involved.

Изменениe 739
Lena Ek

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура, така че тя да 
дава подходящи условия за по-
нататъшното развитие на 
производството на електроенергия и 
биометан от възобновяеми източници, 
включително междусистемни връзки 
между отделните държави-членки.

Or. en

Обосновка

Secure grid access is crucial for producers of biomethane.

Изменениe 740
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими
стъпки за развитие на 
електроенергийната мрежова 
инфраструктура, така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително 
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мрежите на отделни държави-членки. междусистемни връзки между 
отделните държави-членки.

Or. en

Изменениe 741
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Когато се обсъжда размерът и 
корекциите в мощността, следва да 
се обсъдят и развитието и 
употребата на междинни технологии 
за съхранение за целите на резервното 
снабдяване с енергия при достигането 
на определен пик в потреблението на 
енергия. Развитието на подобни 
технологии следва да се подкрепя от 
нарочен План за модерна европейска 
технология за съхраняване на енергия.

Or. en

Обосновка

The imbalance between the renewable energy production and the energy demand requires 
efficient intermediate energy storage capacity. Such a capacity can be obtained while using 
large scale combined energy production and storage systems which are using e.g. 
electrochemical energy storage units such as batteries.

Изменениe 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 

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

безопасността на електроенергийната 
мрежа и доколкото сигурността на 
функционирането на националната 
електроенергийна система позволява 
това:
а) Държавите-членки следва да 
осигурят от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи гарантиране 
на тяхна територия на
приоритетното свързване, преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници и да гарантират, че 
отговорните системни оператори 
оптимизират, подсилват и 
разширяват електроенергийната 
мрежа след като производител на 
електроенергия от възобновяеми 
източници отправи обосновано 
искане за осигуряване на приоритетно 
свързване, достъп, пренос, 
разпределение и диспечерско 
управление на електроенергия, 
произведена от възобновяеми 
енергийни източници.
б) Държавите-членки следва да 
предоставят приоритетен достъп до 
мрежата на произведената от 
възобновяеми енергийни източници 
електроенергия, като гарантират 
сигурността на доставките; 

в) при диспечерското управление на 
електрогенериращите инсталации, 
операторите на преносните системи 
следа да дават приоритет на тези 
инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници;

г) държавите-членки гарантират, че 
отговорните системни оператори 
вземат всички подходящи оперативни 
мерки по отношение на 
електроенергийната мрежа и пазара, 
за да минимизират загубите на 
електроенергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници; 
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Държавите-членки гарантират, че 
отговорните системни оператори 
предоставят публични доклади, без 
ненужно забавяне, по тези въпроси и 
взетите мерки.

Or. en

Изменениe 743
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. Държавите-членки следва да 
осигурят от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи гарантиране 
на тяхна територия на приоритетен 
пренос и разпределение на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници 
Също така, държавите-членки и 
компетентните регулаторни органи
следва да предоставят приоритетен 
достъп до преносната и 
разпределителната мрежа на 
произведената от възобновяеми 
енергийни източници електроенергия. 
При диспечерското управление на 
електрогенериращите инсталации, 
операторите на мрежови системи и 
енергийните борси следва да дават 
приоритет на тези инсталации, които 
използват възобновяеми енергийни 
източници, доколкото безопасното и 
надеждно функциониране на 
националната електроенергийна система 
позволява това и в съответствие с 
оперативни правила, които 
подлежат на одобрение от 
компетентния орган. Отклонения от 
този принцип са възможни 
единствено, ако е застрашена 
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сигурността на националната 
електроенергийна система. 
Доказателствената тежест на 
незачитане на принципа на 
приоритетно диспечерско управление 
пада върху съответния оператор на 
мрежа или енергийна борса и трябва 
да бъде придружена от 
компенсационна схема за 
производителя на енергия от 
възобновяеми източници, чийто 
интереси са накърнени в 
съответствие с утвърдените от 
всяка държава-членка планове за 
развитие на възобновяемите 
енергийни източници. Операторът на 
мрежа и/или операторът на 
енергийна борса следва да докладва по 
електронен път относно въпросите и 
предприетите мерки.

Or. en

Обосновка

The role of national regulatory authorities in establishing grid rules must be stressed. The 
burden of proof for not giving priority access is with TSOs or the power exchange and has to 
be communicated in a transparent way.

Изменение 744
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 

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

разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Операторите управляват 
начина, по който електроенергията 
се подава в мрежата, за да й 
гарантират приоритетен достъп, 
доколкото не се застрашава 
сигурността на доставките на 
регионалните, националните и 
надрегионалните електроенергийни 
системи.

Or. de

Обосновка

Security of supply must be ensured. The EU also encourages the use of combined heat and 
power. If these systems are not included in the priority access to the grid, in some 
circumstances they would have to be run down, which would also reduce heat production.

Изменение 745
Werner Langen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Също така, те следва да
предоставят приоритетен достъп до 

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

електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници и 
от комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия. 
Приоритетният достъп до мрежата 
на електроенергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, 
не се прилага по отношение на 
електроенергията, произведена от 
комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия. При риск от 
незадоволяване на нужди от 
топлоенергия държавите-членки 
гарантират, че се дава еднакъв 
приоритет на електроенергията, 
произведена от комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на преносните 
системи дават приоритет на тези 
инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници
и/или комбинирано производство на 
електро- и топлоенергия, доколкото 
това се позволява от сигурността на 
функционирането на националната 
електроенергийна система. 

Or. de

Обосновка

In windy areas the situation has arisen repeatedly that because electricity from renewables 
has priority, when large amounts of wind-generated electricity are fed in, combined heat and 
power plants have to be ‘run down’ and thus can no longer supply heat. To avoid this risk, 
electricity from renewables must not be given priority grid access over electricity from 
combined heat and power.  
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Изменениe 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да 
осигурят от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи гарантиране 
на тяхна територия на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Също така, те могат да 
предоставят приоритетно свързване до 
мрежата на произведената от 
възобновяеми енергийни източници 
електроенергия. Държавите-членки 
могат да решат, че операторите на 
преносните системи следва да дават 
диспечерски приоритет с балансирана 
отговорност на основата на пазара на 
тези инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна 
система.

Or. en

Обосновка

Unlimited priority For RES-E is contrary to the IEM directive, which requires non-
discriminatory procedures among market players. RES-E plants have to have complete 
balance responsibility as this is in line with the open electricity market.
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Изменениe 747
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да 
осигурят от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи гарантиране 
на тяхна територия на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Те могат също да предвидят 
приоритетен достъп до мрежата на 
електричество, произведено или от 
възобновяеми енергийни източници, 
или други неутрални по отношение на 
въглеродния двуокис енергийни 
източници. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на преносните 
системи могат да дават приоритет на 
тези инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна 
система.

Or. en

Обосновка

While it is necessary to ensure that renewable energy gets equitable access to the grids, 
mandatory priority access or dispatch of renewables runs counter to the proper functioning of 
a electricity market. It is therefore important not to mandate priority access or priority 
dispatch.
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Изменение 748
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.
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Изменениe 749
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

It is important to guarantee access to the grid and equal treatment of all modes of production 
for electricity produced from renewable sources. However, obligatory priority access is 
against the principles of the electricity market directive and it would deteriorate the 
functioning of the electricity market. TSOs and DSOs must treat all producers equally.
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Изменениe 750
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

Renewables are currently discriminated against in the electricity market. The delays faced by 
renewables producers are not acceptable. There are around 11,000 MW of mainly renewable 
generation projects seeking transmission connections in Scotland alone. If renewables are not 
treated as a priority in terms of physical connection, then the 20% target may not be met.
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Изменениe 751
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

Priority should be also subject to reliability and safety of the grid. The reliability and safety 
of the system, and security of supply, must be imperatively taken into account when 
implementing priority access and dispatch provisions, because of the implications on network 
balancing from the inherent variability induced by renewables. Investment cost-efficiency and 
fairness of competition should also be taken into account for decisions concerning priority 
access of renewables to the grid.
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Изменениe 752
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

A better and timely guaranteed physical connection is keen to facilitate for a better market 
penetration of RES.
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Изменениe 753
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en
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Изменениe 754
Lena Ek

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

The proposed role of TSOs or DSOs to have power to dispatch, or give priority for certain 
plants, only makes sense within a support system based on feed-in tariffs. As long as such 
support systems are not compulsory for Member States, these regulations would clearly 
interfere with the market, and should be removed.
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Изменениe 755
Lena Ek

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Обосновка

På den nordiska elmarknaden baseras allt tillträde till elnätet på kommersiella avtal. Om en 
aktör har sålt sin el på elmarknaden är denne garanterad tillträde till elnätet. Därför ska det 
inte att behöva ges prioriterat tillträde till nätet i de fall marknaden är uppbyggd på det sätt 
som det är i Norden.
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Изменениe 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Държавите-членки следва да изискват 
от операторите на преносните системи и 
на разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
като например свързване към мрежата 
или укрепване на мрежата, които са 
необходими с цел присъединяване на 
нови производители, подаващи към 
общата мрежа електроенергия, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Държавите-членки 
гарантират, че промените в 
разходите, които произтичат от 
настоящата директива се вземат 
предвид и операторите на преносни 
системи и операторите на 
разпределителни системи са 
компенсирани чрез тарифните 
структури. 

Or. en

Изменениe 757
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да изискват 
от операторите на преносните системи и 
на разпределителните системи да 
определят и публикуват свои 
стандартни правила по отношение на 

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

стандартни правила по отношение на 
покриването и разпределянето на 
разходите за технически изменения, 
като например свързване към мрежата,
укрепване на мрежата, по-добра 
експлоатация на мрежата и правила 
за недискриминационно прилагане на 
мрежовите кодекси, които са 
необходими с цел присъединяване на 
нови производители, подаващи към 
общата мрежа електроенергия, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Тези правила се публикуват 
в срок най-късно до 30 юни 2010 г.

Or. en

Обосновка

Day-to-day grid operations are different from grid reinforcements.

Изменение 758
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.

Изменениe 759
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3a. Държавите-членки изискват 
операторите на преносни и на 
разпределителни системи да 
предоставят на всички нови 
производители, които желаят да се 
свържат към преносната и 
разпределителната мрежа, обширна 
и подробна информация относно 
преносните системи. Тази 
информация следва да включва данни 
относно вече предоставения и все още 
наличния преносен капацитет. 

Or. en

Обосновка

In order to guarantee greater juridical certainty and boost investors' confidence, it is 
necessary to provide new producers with the relevant information on the transmission 
systems, the lack of which is a major obstacle to the development of new renewable energy 
plants.
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Изменение 760
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки или 
компетентните регулаторни органи 
изискват от операторите на 
преносната и разпределителната 
система на мрежи за високо и средно 
напрежение да предоставят на 
новите производители, които 
желаят да бъдат свързани в 
преносната или разпределителната 
система, цялостна и подробна 
информация относно преносните 
системи, включително неограничена 
информация относно вече 
предоставения и все още наличния 
преносен капацитет.

Or. it

Обосновка

Producers of energy from renewable sources are faced with a number of uncertainties, 
including in particular the lack of information on transmission systems, a vital element when 
it comes to developing clean energy production installations.

In order to ensure greater legal certainty and improve investor confidence, detailed 
information on transmission systems must be provided to any new producer wishing to be 
connected to the system.

Изменение 761
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато е уместно, държавите-членки 
могат да изискат от операторите на 

4. Когато е уместно, държавите-членки 
могат да изискат от операторите на 
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преносната система и от операторите на 
разпределителната система да поемат, 
изцяло или частично, посочените в 
параграф 3 разходи. Държавите-членки 
преглеждат и вземат необходимите 
мерки за подобряване на нормативните 
рамки и правилата за покриване и 
разпределяне на разходите, посочени в 
параграф 3, най-късно до 30 юни 2011 г. 
и след това периодично ги преглеждат 
отново, през всеки две години, за да 
осигурят присъединяването на нови 
производители, съгласно разпоредбите 
на горепосочения параграф.

преносната система и от операторите на 
разпределителната система да поемат, 
изцяло или частично, посочените в 
параграф 3 разходи. Държавите-
членки могат също така да изискват 
от операторите да поемат, изцяло 
или частично, разходите по 
снабдяването с електроенергия на 
лица с доход под прага на бедността 
за съответната държава. Държавите-
членки преглеждат и вземат 
необходимите мерки за подобряване на 
нормативните рамки и правилата за 
покриване и разпределяне на разходите, 
посочени в параграф 3, най-късно до 30 
юни 2011 г. и след това периодично ги 
преглеждат отново, през всеки две 
години, за да осигурят 
присъединяването на нови 
производители, съгласно разпоредбите 
на горепосочения параграф. 

Or. fr

Обосновка

Member States must be able to require all energy producers to contribute to a selective policy 
that will enable energy to be supplied at reasonable cost to the less well-off sections of 
society. 

Изменение 762
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки следва изискват от 
операторите на преносните системи и 
операторите на разпределителните 
системи да предоставят на всеки нов 
производител, който желае да бъде 
свързан, цялостна и подробна оценка 
на разходите, отнасящи се до 

5. Държавите-членки и 
компетентните регулаторни органи
изискват операторите на преносни и 
разпределителни системи да 
предоставят на всеки нов производител, 
който желае да бъде свързан: 
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свързването. Държавите-членки могат 
да позволят на производителите на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, които желаят да 
бъдат свързани към мрежата да обявят 
търг за техническото осъществяване 
на свързването.

а) цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до 
свързването;
б) план-график за приемане и 
обработка на искането за свързване 
към мрежата;
в) план-график за действителното 
свързване към мрежата;
Държавите-членки или 
компетентните регулаторни органи 
определят разпоредби относно 
санкциите за неспазване на 
изискванията по параграфи а), б) и в).
Държавите-членки или 
компетентните регулаторни органи
могат да позволят на производителите 
на електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, които желаят да 
се присъединят към мрежата, да се 
погрижат сами за техническото 
осъществяване на присъединяването.

Or. it

Обосновка

One of the main difficulties facing operators wishing to set up renewable energy plants is the 
procedural uncertainty surrounding applications for access to the grid.

The existence of long procedures for network connection is an obstacle to decentralisation of 
the production of electricity from renewable sources. It is therefore necessary to tighten the 
rules on network access and ensure that all Member States transpose existing legislation on 
this subject.
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Изменениe 763
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

5. Държавите-членки изискват 
операторите на преносни и 
разпределителни системи да 
предоставят на всеки нов производител, 
който желае да бъде свързан:

а) цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до свързването;

б) разумен и точен план-график за 
приемане и обработка на искането за 
свързване към мрежата;
в) разумен и точен план-график за 
ефективно свързване към мрежата;
Държавите-членки определят 
разпоредбите съгласно, които се 
налагат санкции в случай на 
несъответствие с правилата съгласно 
букви а), б) и в) от настоящия член.

Or. en

Обосновка

The uncertainty related to the procedure for requesting grid access is one of the major 
difficulties for operators planning to develop new renewable energies plants. In order to 
guarantee greater juridical certainty to operators, it is necessary to strengthen the rules on 
grid connection, including clear timetables to handle the requests from new erators.
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Изменениe 764
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

Or. en

Изменениe 765
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

5. Държавите-членки изискват от 
операторите на преносните системи и 
операторите на разпределителните 
системи да предоставят на всеки нов 
производител, който желае да бъде 
свързан, цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до свързването, 
включително точни и разумни крайни 
срокове, ненадхвърлящи общо две 
години. Държавите-членки могат да 
разрешат на производителите на 
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мрежата, да обявят търг за техническото 
осъществяване на свързването.

електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, които желаят да 
бъдат свързани към мрежата, да обявят 
търг за техническото осъществяване на 
свързването.

Or. en

Обосновка

A better and timely guaranteed and reasonable physical connection is keen to facilitate for a 
better market penetration of RES.

Изменениe 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

5. Държавите-членки изискват от 
операторите на преносните системи и 
операторите на разпределителните 
системи да предоставят на всеки нов 
производител, който желае да бъде 
свързан, цялостна и подробна оценка на 
разходите, отнасящи се до свързването, 
която се основава на разходите, 
посочени параграф 3. Държавите-
членки могат да разрешат на 
производителите на електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, 
които желаят да бъдат свързани към 
мрежата, да обявят търг за техническото 
осъществяване на свързването.

Or. en
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Изменение 767
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Existing technical rules must be taken into account in implementation of the Directive. The 
grid operator must at all times operate a grid that ensures a secure supply, in accordance 
with the existing technical rules. This requirement must be fulfilled when power stations are 
generating at maximum capacity and also when producers are not feeding any energy into the 
grid. Grid development and the associated level of investment must therefore take account of 
situations with maximum as well as minimum guaranteed feed-in.

Изменение 768
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграф 3, се прилага 

6. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграф 3, се прилага 
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според механизъм, основан на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като се 
вземат предвид ползите, които 
първоначално или впоследствие 
присъединени производители, както и 
операторите на преносната система 
и операторите на разпределителната 
система, придобиват от свързването.

според механизъм, основан на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии.

Or. de

Обосновка

Including future advantages in cost calculations is not feasible and would lead to numerous 
legal disputes.

Изменениe 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Предложение за директива
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

6. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграф 3, се прилага 
според механизъм, основан на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като се 
вземат предвид ползите, които 
първоначално или впоследствие 
присъединени производители, както и 
операторите на преносната система 
и операторите на разпределителната 
система, придобиват от свързването.

6. Разпределянето на разходите, 
посочено в параграф 3, се прилага 
според механизъм, основан на 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии, като се 
вземат предвид ползите по отношение 
на разходите по свързването, които 
първоначално или впоследствие 
присъединени производители 
придобиват от свързването.

Or. en

Обосновка

The calculation of the possible benefits for the entire system as well as the already connected 
producers will never provide an unambiguous result. A possible consequence of this might be 
distortion among applicants.
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Изменениe 770
Alyn Smith

Предложение за директива
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

7. Националните регулаторни органи
задължават при налагането на таксите 
за пренос и разпределение да не се 
допуска дискриминиране на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници и на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, която е 
произведена в периферни райони, 
например в островни или в слабо 
населени райони. Комисията проучва 
нарушенията на настоящата 
разпоредба и предприема 
необходимите коригиращи действия, 
ако тя не е спазена.

Or. en

Обосновка

Member States have consistently violated this clause, and the Commission has failed in its 
duty to enforce it. This amendment toughens the language to make the responsibilities of the 
competent authorities absolutely clear.

Изменение 771
Paul Rübig

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите-членки следва да 
осигурят по отношение на таксите, 
начислявани от операторите на 
преносните системи и от операторите на 

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

системи, съответно за пренос и 
разпределение на електроенергия от 
централи, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
съответствие с разходите в резултат на 
свързването на централата към мрежата. 

Or. de

Обосновка

The advantages of distributed generation that are referred to and the possibility of 
quantifying them should be seen as problematic, as distributed generation can only reduce 
grid losses if it is fed in at the right time and in the right quantity. Moreover, the service 
provided by renewable energy sources is often hard to plan, and feeding electricity into the 
grid at times unrelated to its use can often even increase losses.

Изменение 772
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.

Изменениe 773
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8a. Европейската комисия и 
държавите-членки ще разработят 
съгласуван подход за развитие на 
използването на вятърната и 
морската енергия в Северно и 
Ирландско море, Атлантическия 
океан и Балтийско море. Този план ще 
включва ускорена процедура за 
издаване на разрешения, а 
изграждането на необходимата 
мрежова инфраструктура както в 
морето, така и на сушата ще бъде 
проект от приоритетно значение в 
рамките на инициативата за 
трансевропейски мрежи.
Европейската комисия и държавите-
членки ще разработят съгласуван 
подход за развитие на използването 
на вятърната и слънчевата енергия в 
средиземноморския регион за 
производство на електроенергия, 
както в, така и извън ЕС. 
Изграждането на необходимата 
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мрежова инфраструктура и 
подобряването на координацията 
между различните оператори на 
преносните системи ще бъде проект 
от приоритетно значение в рамките 
на инициативата за трансевропейски 
мрежи.

Or. en

Обосновка

The development of the off-shore wind and marine potentials  in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterranean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.

Изменениe 774
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8a. До 2 години след влизането в сила 
на настоящата директива 
Комисията извършва оценка на 
потенциалните разходи за отраслите 
с високо потребление на енергия и 
домакинствата, произтичащи от 
необходимите технически изменения 
на преносните и разпределителните 
мрежи за електроенергия.
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки да защитят 
уязвимите потребители на енергия 
от пълния размер на разходите, 
посочени в параграф 8а, и да намалят 
енергийната бедност.

Or. en
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Обосновка

The increase in costs, and therefore in final electricity bills, implied by the proposed Directive 
will potentially be very substantial for energy-intensive industry sectors and for households. 
Thus, it is important that the Commission carry out an assessment to more fully understand 
these potential costs, and that Member States address the possible impacts on vulnerable and 
poorer consumers by appropriate measures.

Изменениe 775
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8a. Държавите-членки извършват 
оценка на необходимостта от 
разширяване на съществуващата 
газопроводна инфраструктура за 
улесняване на включването на газ, 
произведен от възобновяеми 
източници въз основа на екологични, 
технически и икономически 
критерии, като се вземат предвид 
алтернативни начини за повишаване
на стойността на местно равнище.

Or. en

Обосновка

Injection of gas from renewable sources in networks is one of the potential ways of 
valorisation. Because of infrastructure costs and safety, health or technical constraints, 
biogas injection and related network extensions should be based on sound and inclusive 
assessments, considering local ways of valorisation as electricity or heat production. 
Investment and operation costs, and the duration of renewable gas production should be part 
of these assessments.
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Изменение 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Когато включването на биогаз, 
произведен от възобновяеми 
източници е подходящото решение в 
съответствие с екологичните, 
технически и икономически критерии 
и не би увредило надеждността и 
безопасността на газопроводната 
мрежа, държавите-членки 
осигуряват, че операторите на 
газовата преносна и разпределителна 
система гарантират, в рамките на 
своята територия, преноса и 
разпределението на газ, произведен от 
възобновяеми източници, при условие 
че този вид газ може да се разпределя 
технически и безопасно за 
потребителите.
Разходите за включване към мрежата 
включват свързването с мястото на 
присъединяване, системата за 
измерване на газовото налягане, 
инсталациите за повишаване на 
налягането и приспособяемото 
измерване.

При необходимост, държавите-
членки могат да поискат от 
операторите на преносната и 
разпределителната система да 
споделят гореспоменатите разходи.
Не по-късно от 31 март 2010 г., 
държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за установяване 
на законовата рамка и правила 
относно покриването и 
разпределянето на съответните 
разходи. Държавите-членки ги 
преразглеждат на всеки две години 
след това и ги включват в своя 
национален план за действие, в 
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съответствие с член 4.
Операторите на преносни и 
разпределителни системи 
предоставят също приоритетен 
достъп до мрежата за газ, произведен 
от възобновяеми енергийни 
източници, ако това е съвместимо с 
управлението на мрежата.

Or. fr

Обосновка

Where injection of gas into the network is the appropriate solution, safety rules, technical 
conditions and rules on cost sharing are necessary. In order to reduce the financial impact on 
final consumers, these rules must ensure that all stakeholders operate in an economically 
efficient manner. Because of the wide range of national aid schemes and the highly specific 
nature of each injection project, it is more appropriate for these rules to be laid down at 
national level.

Изменение 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8б. Държавите-членки извършват
оценка на необходимостта от 
разширяване на съществуващата 
газопроводна мрежа за улесняване на 
включването на газ, произведен от 
възобновяеми източници въз основа на 
екологични, технически и 
икономически критерии, като се 
вземат предвид алтернативни 
методи за използване на местно 
равнище.

Or. fr
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Обосновка

Injection of gas produced from renewable sources is one possible method of exploitation. 
Given the costs linked to infrastructures and security, technical restrictions and health, 
biogas injection and extension of the gas pipeline network must be based on a valid 
assessment, taking into account the methods of using existing biogas at local level such as 
electricity or heat production. Account must be taken of the investment required, operating 
costs and duration of biogas production.

Изменениe 778
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8б. За включването на газ от 
възобновяеми източници в
преносните и разпределителните 
мрежи държавите-членки определят 
прозрачни и недискриминационни 
правила за качеството на газа, като 
се вземат предвид критериите за 
надеждност, безопасност и опазване 
на общественото здраве.
Държавите-членки също така 
определят недискриминационна и 
прозрачна рамка, която позволява на 
операторите на преносните и 
разпределителните системи да 
определят подходящите технически 
изисквания за всяко заявление за 
включване.
Накрая държавите-членки определят 
правила за носенето на отговорност 
по отношение на контрола на 
техническите ограничения, 
измерванията на качеството на газа 
и по целесъобразност, дейността по 
одориране.

Or. en
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Обосновка

It is under Member States’ responsibility to define precise standards for gas quality in order 
to ensure the reliability and safety of gas networks as well as reliable, safe and health end-
uses. Such a matter cannot be under the sole responsibility of operators and/or producers.

Concerning technical conditions, because of strong specificities of each injection project, 
Member States shall define a transparent and non-discriminatory framework, precise 
conditions being set up by transmission and distribution system operators for each project on 
the basis of this global framework.

Изменение 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 14 – параграф 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. За включването на газ, произведен 
от възобновяеми източници, в 
преносните и разпределителните 
мрежи държавите-членки определят 
прозрачни и недискриминационни 
правила за качеството на газа, като 
се вземат предвид критериите за 
надеждност, безопасност и опазване 
на общественото здраве. 
Държавите-членки също така 
определят прозрачна и 
недискриминационна рамка, която 
позволява на операторите на 
преносните и разпределителните 
системи да определят подходящите 
технически изисквания за всяко 
заявление за включване.
Държавите-членки определят 
правилата за разпределяне на 
отговорностите по отношение на 
техническите ограничения, 
измерването на качеството на газа и 
при необходимост, неговата 
одоризация.

Or. fr
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Обосновка

It is up to the Member States to lay down precise rules on gas quality so as to ensure the 
reliability and safety of gas pipelines and guarantee that final use is safe and reliable in 
technical and health terms. As regards technical conditions, because of the highly specific 
nature of individual injection projects, the Member States must draw up a transparent and 
non-discriminatory framework, with precise conditions being laid down by transmission and 
distribution system operators for each project with due regard for this general framework.

Изменение 780
Werner Langen

Предложение за директива
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за развитие на 
инфраструктурата, с цел да 
отчетат развитието на 
производството на топлинна енергия 
или охлаждане от възобновяеми 
източници на енергия.

Or. de

Обосновка

Support for heating and cooling infrastructure is just as necessary as the provisions in Article 
14.

Изменениe 781
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 

Критерии за екологична устойчивост
по отношение на енергията от 
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и другите течни горива от биомаса биомаса

Or. en

Обосновка

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Изменениe 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 

и другите течни горива от биомаса

Критерии за екологична и социална
устойчивост по отношение на 

енергията от биомаса

Or. en

Обосновка

In addition to environmental criteria also social criteria are necessary. Everywhere in the 
report where 'biofuels and other bioliquids' are mentioned it needs to be replaced by 'energy 
from biomass', because all biomass should be subject to sustainability criteria.

Изменениe 783
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

Критерии за устойчивост по отношение 
на биогоривата и другите течни горива 

от биомаса
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Or. en

Изменениe 784
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 

и другите течни горива от биомаса

Критерии за екологична устойчивост
по отношение на биомасата, 

биогоривата и другите течни горива от 
биомаса

Or. en

Обосновка

All plant-based energy for transport should be subject to the same environmental 
sustainability criteria. The word 'biomass' should be included in addition to 'biofuels' and 
'bioliquids' in order to preclude any loophole which could arise as a result of technological 
development, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Изменениe 785
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на биогоривата 

и другите течни горива от биомаса

Критерии за екологична устойчивост
по отношение на всички видове 

биомаса, използвани за енергийни цели

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
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electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Изменениe 786
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Независимо от това дали 
суровините са отгледани в рамките 
на или извън територията на 
Общността, енергията от биомаса, 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса се взема под внимание във 
връзка с целите, изброени по-долу в 
букви от а) до в) само при условие че 
отговаря на критериите, посочени в 
параграфи от 2 до 5:

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

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

аа) определяне на степента на 
съответствие на транспортните 
горива с изискванията на 
директивата за качество на 
горивата;

б) измерване на степента на 
съответствие със задълженията за 
възобновяема енергия;

б) измерване на степента на 
съответствие със задълженията за 
възобновяема енергия;

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

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

Or. en

Обосновка

This Directive must be wholly compatible with the requirements of the Fuel Quality Directive.
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Изменениe 787
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Всички видове биомаса, използвани 
за енергийни цели се вземат под 
внимание във връзка с целите, изброени 
по-долу в букви а), б) и в) само при 
условие че отговарят на критериите, 
посочени в параграфи от 2 до 9:

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

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

б) измерване на степента на 
съответствие със задълженията за 
възобновяема енергия;

б) измерване на степента на 
съответствие със задълженията за 
възобновяема енергия;

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

в) съответствие на условията за 
финансова подкрепа за потреблението 
на биомаса.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Изменениe 788
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Независимо от това дали 
суровините са отгледани в рамките 
на или извън територията на 
Общността, биогоривата и другите 
течни горива от биомаса се вземат под 
внимание във връзка с целите, изброени 
по-долу в букви а), б) и в), само при 
условие, че отговарят на критериите, 
посочени в параграфи от 2 до 5:

Or. en

Изменениe 789
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

1. Енергията от биомаса се взема под 
внимание във връзка с целите, изброени 
по-долу в букви а), б) и в) само при 
условие че отговаря на критериите, 
посочени в параграфи от 2 до 5:

Or. en

Обосновка

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.
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Изменение 790
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Needed because a new criterion is defined.

Изменениe 791
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) определяне на степента на 
съответствие на транспортните 
горива с изискванията на 
директивата за качество на 
горивата;

Or. en

Обосновка

Rules for biofuels for the transport sector should be harmonised in both the Renewable 
Energy Directive and the Fuel Quality Directive. Therefore, a cross-reference is needed to 
make sure one set of rules apply under both Directives.
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Изменениe 792
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса се изчислява въз основа на 
член 17, параграф 1 и трябва да води до 
намаление на емисии на парникови 
газове с поне 35%. 

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които 
вече са били в експлоатация през 
януари 2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 
1 април 2013 г.

Считано от 1 януари 2015 г., за да се 
отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 
50%, въз основа на преглед до 2013 г. на 
Европейската комисия и на всеки 2 
години след това.

Or. en

Обосновка

A two-phased approach would be the most appropriate choice, in particular taking into 
consideration the need to create a step-wise approach to more advanced biofuels and 
feedstocks. This approach is well voiced in the Council Ad Hoc Working Party Paper on 
Sustainability Criteria for Biofuels of 10 April, 2008.

Изменениe 793
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 35%, 
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на парникови газове с поне 35 %. което ще нарасне на поне 50% след 1 
януари 2012 г. и 60% след 1 януари 
2017 г.

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 1 април 
2013 г.

В случай че енергията от биомаса е 
произведена от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., алинея първа се прилага от 
1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.

Изменениe 794
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, намалението на емисии на 
парникови газове от ползването на 
биогорива и на други течни горива от 
биомаса в областта на транспорта се 
изчислява съгласно член 17, параграф 1 
и представлява поне 50%, освен в 
случай че биогоривата и другите течни 
горива от биомаса са произведени от 
инсталации, които вече са били в 
експлоатация през януари 2008 г., като 
намалението на емисии на парникови 
газове трябва да бъде поне 50% до 1 
април 2013 г.

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
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2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от
1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

Only biofuels offering a high level of greenhouse gas emission saving should count towards 
the target and be eligible for support, but it is reasonable to allow existing biofuel plants a 
short adjustment period.

Изменениe 795
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 50%,
изчислено въз основа на член 17, 
параграф 1.

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 1 април 
2013 г.

В случай че енергията от биомаса е 
произведена от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., алинея първа се прилага от 
1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects. 
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
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bio-fuels production in the tropics is being downplayed.

Изменениe 796
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на 
транспортни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 60%,
изчислено въз основа на член 17, 
параграф 1.

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 1 април 
2013 г.

В случай че транспортните горива от 
биомаса са произведени от инсталации, 
които вече са били в експлоатация през 
януари 2008 г., алинея първа се прилага 
от 1 януари 2010 г.

Or. en

Обосновка

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.

Изменениe 797
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

параграф 1, ползването на всички 
видове биомаса, използвана за 
енергийни цели, трябва да води до 
намаление на емисии на парникови 
газове с поне 35% за транспортните 
горива и 50% за производството на 
електроенергия.

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 1 април 
2013 г.

За всички видове биомаса за енергийни 
цели, произведени от инсталации, които 
вече са били в експлоатация през януари 
2008 г., алинея първа се прилага от 
1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Изменениe 798
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 35%,
изчислено въз основа на член 17, 
параграф 1. Чрез целулозни биогорива, 
биогаз и биогорива от отпадни 
растителни или животински 
мазнини или нехранителни 
растителни продукти трябва да се 
постигне намаление на парникови 
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газове от поне 50%.

Or. en

Обосновка

Should the minimum GHG saving of 35% be raised, it would mean serious restrictions to the 
production of biofuels. One of the objectives of the promotion of biofuels is reducing energy 
dependency, therefore European raw material production should be encouraged and the 
GHG reduction level should take into account the GHG saving potential from biofuels 
obtained from European raw materials. Cellulosic biofuels, biogas and biofuels from waste 
vegetable or animal oil, non food vegetables must achieve higher savings, which will curb 
GHG emissions even further.

Изменениe 799
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %, което 
ще нарасне на поне 50% на 1 януари 
2014 г. и 60% на 1 януари 2017 г.

Or. en

Изменениe 800
Lena Ek

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които 
вече са били в експлоатация през 

Считано от 1 януари 2012 г., за да се 
отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
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януари 2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 
1 април 2013 г.

трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 
50%.

Насърчителните схеми следва да 
поощряват използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, които намаляват повече 
емисии на парникови газове от 
минималния праг. Предоставянето на 
по-голяма подкрепа следва да се 
съпровожда от достатъчни 
доказателства за предполагаемото 
по-голямо намаление на парникови 
газове. Основните документи следва 
да включват доказателства за 
предотвратяване на косвени 
последици чрез използване на 
отпадъчни продукти или чрез 
обработка на ерозирала земя.

Or. en

Обосновка

The development of biofuels that are capable of saving more GHG emissions needs to be 
encouraged; this can be achieved through both mandatory limits and financial incentives. 
Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded land reduces 
the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, and 
should therefore be encouraged.

Изменение 801
Werner Langen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които 
вече са били в експлоатация през 
януари 2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 

Считано от 1 януари 2015 г., 
ползването на биогорива и на други 
течни горива от биомаса, отчетени 
за тези цели и посочени в параграф 1, 
води до намаление на емисии на 
парникови газове с поне 50 %. Това 
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subparagraph) ще се прилага от 
1 април 2013 г.

равнище се постига с годишно 
увеличение от 3 % от момента на 
влизане в сила на директивата до 
2015 г.
Изчисляването на намалението на 
емисии на парникови газове 
вследствие използването на биогорива 
и други течни горива от биомаса се 
извършва в съответствие с член 17, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

To increase the advantages of biofuels over fossil fuels and thus make a greater contribution 
to climate protection a better CO2 balance must be attained. In the caser of first-generation 
biofuels there is still sufficient potential to improve that balance.

Изменение 802
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които 
вече са били в експлоатация през 
януари 2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 
1 април 2013 г.

Считано от 1 януари 2015 г., 
ползването на биогорива и на други 
течни горива от биомаса, отчетени 
за тези цели и посочени в параграф 1, 
води до намаление на емисии на 
парникови газове с поне 50 %. Това 
равнище се постига с годишно 
увеличение от 2 % от момента на 
влизане в сила на директивата до 
2020 г.
Изчисляването на намалението на 
емисии на парникови газове 
вследствие използването на биогорива 
и други течни горива от биомаса се 
извършва в съответствие с член 17, 
параграф 1.
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Or. de

Обосновка

To increase the advantages of biofuels over fossil fuels and thus make a greater contribution 
to climate protection a better CO2 balance must be attained. In the caser of first-generation 
biofuels there is still sufficient potential to improve that balance.

Изменениe 803
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 1 април 
2013 г.

В случай че енергията от биомаса е 
произведена от инсталации, които вече 
са били в експлоатация на 30 юни 2009
г., алинея първа се прилага от 1 
октомври 2014 г.

Or. en

Обосновка

Considering a reasonable biofuel plant construction period of 18 month, the transition period 
should be extended to all plants operative in 30 June 2009. Additionally the transition period 
should be extended to apply from 1 October 2014.

Изменениe 804
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15– параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Намалението на емисии на парникови 
газове се изчислява съгласно 
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методиката, посочена в член 17.

Or. en

Изменениe 805
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2a. Транспортните горива от 
биомаса, които отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, се ограничават 
до горива, произведени от:
а) отпадъци или остатъчни 
вещества, включително биогаз,
б) суровини, отглеждани върху 
пустееща, ерозирала или маргинална 
земя с нетно намаляване на 
въглеродните емисии, свързани с 
ползването на земята, за период над 
10 години;
в) горива, произведени от суровини, 
които не пораждат емисии, свързани 
с пряко или косвено променен начин 
на използване на земята.

Or. en

Обосновка

Transport fuels from biomass should be limited to feedstock without direct or indirect land 
use change emissions. Potential to improve the carbon capture of marginal or degraded land 
will not materialise unless the compliance market for EU objectives is directed to realise it.
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Изменение 806
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Използването на земя за добиване 
на биогорива не може да конкурира 
използването на земя за 
производството на хранителни 
продукти.

Or. de

Обосновка

Greater care is needed to ensure that the use of biofuels does not worsen the food situation.

Изменениe 807
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Биогоривата и другите течни горива, 
които се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, не се произвеждат от 
суровини, произхождащи от:

а) естествени гори, т.е. гори за които 
не е известна значителна човешка 
намеса или където последната 
значителна човешка намеса е била 
много отдавна и това е позволило да 
бъдат възобновени естественият 
състав от горски видове и 
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естествените процеси;
б) райони, обозначени с оглед защита на 
природата, освен ако не бъде доказано, 
че производството на съответната 
суровина не засяга защитата на 
природата; 

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

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

б) пасища с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са ерозирали.

в) райони, където е извършена 
незаконна промяна в използването на 
земята или опустошаване на 
естествени мочурища, което би могло 
да доведе до изчерпване на 
въглеродните запаси в почвата.

Комисията ще установи критериите 
и географските обхвати, по които да 
се установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, следва да 
бъде приета в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The original definition "Forest undisturbed by significant human activity” in Article 15(3)a is 
an inaccurate term used mainly for statistical purposes, which leaves room for ambiguous 
interpretation as to which forests would belong to this category. In some cases, sustainably 
managed forests in normal economic use could be regarded as untouched, biodiverse forest 
and fall outside the 10% biofuel target.
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Изменениe 808
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Биомасата за производство на 
енергия, различна от транспортните 
горива, която се отчита за целите, 
посочени в параграф 1, не се 
произвежда от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
освен ако те не се състоят от 
законни и регулирани потоци от 
отпадъци или остатъчна дървесина, 
като резултат от законни 
управленски практики на 
консервация. Това включва терени, 
които са имали един от следните 
видове статут през или след 1990 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

-а) земя с висока консервационна 
стойност;

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

а) естествени гори, т.е. гори за които не 
е известна значителна човешка намеса 
или където последната значителна 
човешка намеса е била много отдавна и 
това е позволило да бъдат възобновени 
естественият състав от горски видове и 
естествените процеси; освен ако не 
бъдат представени доказателства за 
това, че интензивността и 
периодичността на всяка човешка 
намеса позволяват и ще продължават 
да позволяват запазването на 
естествения видов състав и 
естествените процеси;

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

б) б) райони, обозначени с оглед защита 
на природата, включително райони, 
обозначени с оглед на защита на редки 
или застрашени екосистеми или 
видове, признати с международни 
споразумения, освен ако не бъде 
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доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата;

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

в) пасища с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища, които 
поддържат естествения състав от 
биологични видове и екологични 
характеристики и процеси и които не 
се наторяват.

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 
съответствие с процедурата за
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Комисията установява критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои райони попадат под 
разпоредбата в букви от -а) до в). 
Такава мярка, предназначена да 
промени несъществени елементи на 
настоящата директива, се приема в 
съответствие с процедурата по
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменениe 809
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Всички видове биомаса, използвани 
за енергийни цели, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, не се 
произвеждат от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
или в радиус от 5 км около този 
терен, т.е. от терени с един от следните 
видове статут през или след януари 2008 
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продължават да имат този статут: г., независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

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

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

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

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

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

в) пасища с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са ерозирали.

ва) други терени, за които се счита, 
че имат висока стойност на 
биоразнообразие.

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 
съответствие с процедурата за
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

До януари 2010 г. Комисията ще 
установи критериите и географските 
обхвати, по които да се установи кои 
пасища попадат под разпоредбата в 
буква в). Такава мярка, предназначена 
да промени несъществени елементи на 
настоящата директива, се приема в 
съответствие с процедурата по
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Изменениe 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Биогоривата и другите течни горива, 
които се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, не се произвеждат от 
суровини, произхождащи от терени с 
призната висока стойност на 
биоразнообразие, освен ако не се 
предоставят доказателства, че 
производството на суровини е 
съвместимо със запазването и 
повишаването на тези стойности на 
биоразнообразие. По смисъла на 
настоящия параграф „терени с 
висока стойност на биоразнообразие“ 
означава терени с един от следните 
видове статут през или след януари 2008 
г., независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

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

а) естествени гори;

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

б) i) райони, обозначени по закон или 
от съответния компетентен орган с 
оглед защита на природата, или

ii) райони с оглед защита на редки или 
застрашени екосистеми или видове, 
признати с международни 
споразумения, които подлежат на 
признаване в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 16, 
параграф 4, алинея втора;

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

биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са ерозирали.

Or. en

Изменениe 811
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

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

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

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

б) i) райони, обозначени по закон или 
от съответния компетентен орган с 
оглед защита на природата, или

ii) райони с оглед защита на редки или 
застрашени екосистеми или видове, 
признати с международни 
споразумения или включени в списъци 
на междуправителствени или 
международни неправителствени 
организации, които подлежат на 
признаване в съответствие с 
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процедурата, предвидена в член 16, 
параграф 4, алинея втора;
освен ако не бъде доказано, че 
производството на съответната 
суровина не засяга защитата на 
природата; 

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

в) пасища с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са ерозирали.

Or. en

Изменениe 812
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

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

–a) земя с висока консервационна 
стойност;

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

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

б) райони, обозначени с оглед защита на 
природата, освен ако не бъде доказано, 
че производството на съответната 

б) райони, обозначени с оглед защита на 
природата, включително райони, 
обозначени с оглед защита на редки 
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суровина не засяга защитата на 
природата; 

или застрашени екосистеми или 
видове, признати с международни 
споразумения, освен ако не бъде 
доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата;

ба) буферни зони около районите, 
обозначени с оглед опазване на 
природата и миграционни пътища 
между тези райони;

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

в) пасища с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни видове, 
които не се наторяват и не са ерозирали.

Or. en

Обосновка

Biofuels should not be cultivated on buffer zones and migration routes between areas 
designated for native protection purposes, otherwise endangered species may become trapped 
in isolated pockets.

Изменениe 813
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Биоенергията, която се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, не се 
произвеждат от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
т.е. от терени с един от следните видове 
статут през или след май 2003 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

Or. en
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Обосновка

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Изменениe 814
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

3. Енергията от биомаса, която се 
отчита за целите, посочени в параграф 
1, не се произвежда от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
освен ако съгласно представените 
доказателства те са получени чрез 
прилагане на практики на устойчиво 
управление и производството и 
добивът на суровините не са 
нарушили биоразнообразието, и/или 
ако бъдат представени 
доказателства, че след намеса 
естественият състав на 
биологичните видове и естествените 
процеси ще бъдат възобновени. Т.е. 
това включва терени с един от 
следните видове статут през или след 
ноември 2008 г., независимо дали тези 
терени продължават да имат този 
статут:

Or. en

Обосновка

As well as elsewhere, sustainable management ought to be possible, so that limited amounts 
of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.
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Изменениe 815
Lena Ek

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

а) девствени гори или друга залесена 
земя: гори и друга залесена земя от 
местни видове, когато няма ясно 
изразени признаци на човешки 
дейности и екологичните процеси не 
са съществено нарушени;

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 
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 816
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

а) гори/друга залесена земя от местни 
видове, когато няма ясно изразени 
признаци на човешки дейности и 
екологичните процеси не са 
съществено нарушени;

Or. en
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Изменениe 817
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – аления 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

аа) райони, които предоставят 
основни услуги за екосистеми в 
критични ситуации (напр. защита на 
речни басейни и ерозионен контрол), 
определени в Доклада на 
хилядолетието за оценка на 
екосистемите, които подлежат на 
признаване в съответствие с 
процедурата, предвидена в член 16, 
параграф 4, алинея втора;

Or. en

Обосновка

Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include 
provisioning services such as food, water, timber, and fibre; regulating services such as the 
regulation of climate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services such as 
recreation, aesthetic enjoyment, and spiritual fulfilment; and supporting services such as soil 
formation, photosynthesis, and nutrient cycling.

Изменение 818
Werner Langen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) райони, обозначени по закон или от 
съответни компетентни органи с 
оглед защита на природата, освен ако не 
бъде доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата;
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Or. de

Обосновка

To provide a clear legal basis on how exactly land is designated for nature protection 
purposes the legal framework needs stating more clearly.

Изменение 819
Werner Langen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – аления 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) райони със значителна 
концентрация в регионален или 
глобален аспект на редки или 
застрашени екосистеми или видове, 
признати с международни 
споразумения или включени в 
„Червения списък” на Международния 
съюз за опазване на природата и 
природните ресурси (IUCN), освен ако 
не бъде доказано, че производството 
на съответната суровина не засяга 
тези цели;

Or. de

Обосновка

International conservancy agreements and standards should be applied when defining 
sustainability criteria.
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Изменениe 820
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, следва да 
бъде приета в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Комисията възлага на европейския 
орган по стандартизация CEN да 
предложи паневропейски критерии, 
показатели и методики, които да се 
използват при определяне на 
елементите, които съставляват 
видовете статут, които попадат под 
разпоредбата в буква а), б) и в) и по 
какъв начин те следва да се определят 
и проверяват.

Or. en

Обосновка

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Изменениe 821
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, следва да 
бъде приета в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 

Комисията възлага на европейския 
орган по стандартизация CEN да 
предложи паневропейски критерии, 
показатели и методики, които да се 
използват при определяне на 
елементите, които съставляват 
видовете статут, които попадат под 
разпоредбата в буква а), б) и в) и по 
какъв начин те следва да се определят 
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посочена в член 21, параграф 3. и проверяват.

Or. en

Обосновка

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Изменениe 822
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
или след януари 2008 г. и които в 
последващ период вече нямат такъв 
статут:

4. Суровини на базата на дървесина, 
използвани за производството на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, се добиват от 
гори, които:

а) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища;

а) се управляват и използват според 
критериите за устойчиво управление 
на горите, приети на Министерската 
конференция по опазването на горите 
в Европа или според съпоставими 
критерии, установени в рамките на 
други процеси от регионалната 
политика за горите; 

б) трайно залесени райони, т.е. 
терени с площ над 1 хектар, височина 
на дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или 
с дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място (in situ);

б) спазват националното 
законодателство в областта на 
горите и опазването на околната 
среда.

Разпоредбите в настоящия параграф 
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не следва да се прилагат ако по 
времето, когато суровината е добита,
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

Or. en

Обосновка

Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), has listed an 
extensive set of criteria and indicators for sustainable forest management. These criteria have 
also been implemented at national level and are nowadays an essential part of national forest 
legislation in many EU countries. Corresponding criteria and indicators have also been 
created in different parts of the world and should be used for forest-based raw materials 
outside Europe.

Изменение 823
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през или след
януари 2008 г. и които в последващ 
период вече нямат такъв статут:

4. Биомасата за производство на 
енергия, различна от транспортните  
горива, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не е 
произведена от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през 1990 г. и 
които вече нямат такъв статут:

(a) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища;

(а) мочурища, 

(аа) торфища,
(б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 1 хектар, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или с 
дървета, които могат да достигнат тези 

(б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 0,5 хектара, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от 
короните над 10%, или с дървета, които 
могат да достигнат тези прагове на 
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прагове на място (in situ); място; 

ба) савана и храсталаци, т.е. терени с 
дървета, храсти и пасища с високи 
въглеродни запаси;
бб) постоянни пасища, т.е. ливади и 
пасищни земи, които са с тревиста 
растителност и са използвани като 
пасища в течение на поне 20 години.

Разпоредбите в настоящия параграф 
не следва да се прилагат ако по 
времето, когато суровината е добита, 
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 824
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, които се отчитат
за целите, посочени в параграф 1, следва 
да не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
или след януари 2008 г. и които в 
последващ период вече нямат такъв 
статут:

4. Всички видове биомаса, използвани 
за енергийни цели и които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси.

(a) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 

Изграждането на нови 
производствени единици няма да се 
извършва в районите, в които 
загубата на надземно съхраняван 
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естествени торфища; въглероден двуокис не може да бъде 
компенсирана в рамките на 10 години. 
Изграждането на нови 
производствени единици няма да се 
извършва в районите с висок риск от 
съществена загуба на подземно 
съхраняван въглероден двуокис, 
например някои пасища, торфени 
почви, мангрови дървета и мочурища.

(б) трайно залесени райони, т.е. 
терени с площ над 1 хектар, височина 
на дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или 
с дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място (in situ);
Разпоредбите в настоящия параграф 
не следва да се прилагат ако по 
времето, когато суровината е добита, 
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Изменение 825
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 

4. Енергията от биомаса, която се
отчита за целите, посочени в параграф 
1, следва да не е произведена от 
суровини, произхождащи от терени с 
високи въглеродни запаси, освен ако 
съгласно представените 
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от следните видове статут през или след
януари 2008 г. и които в последващ 
период вече нямат такъв статут:

доказателства същите са получени 
от отпадъци, от остатъчна 
дървесина или чрез прилагане на 
практики на устойчиво управление. 
Тук се включват т.е. терени с един от 
следните видове статут към януари 2008 
г. и които вече нямат такъв статут:

Or. en

Обосновка

As well as elsewhere, sustainable management ought to be possible, so that limited amounts 
of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Изменение 826
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през или след
януари 2008 г. и които в последващ 
период вече нямат такъв статут:

4. Енергия от биомаса, която се
отчита за целите, посочени в параграф 
1, не може да се произвежда от 
суровини, произхождащи от терени с 
високи въглеродни запаси, т.е. от терени 
с един от следните видове статут към
ноември 2005 г. и които вече нямат 
такъв статут:

Or. en

Изменение 827
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни горива 4. Биомасата, биогоривата и другите 
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от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през или след
януари 2008 г. и които в последващ 
период вече нямат такъв статут:

течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 
1, следва да не са произведени от
суровини, произхождащи от терени с 
високи въглеродни запаси, т.е. от терени 
с един от следните видове статут към
януари 2008 г. и които вече нямат такъв 
статут:

Or. en

Обосновка

All plant-based energy for transport should be subject to the same environmental 
sustainability criteria. The word 'biomass' should be included in addition to 'biofuels' and 
'bioliquids' in order to preclude any loophole which could arise as a result of technological 
development, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Изменение 828
Henrik Lax

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода постоянно 
или през значителна част от 
годината, включително естествени 
торфища;

(а) мочурища, т.е. почви, постоянно 
покрити или наситени с вода;

Or. en

Обосновка

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.
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Изменение 829
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода постоянно 
или през значителна част от годината, 
включително естествени торфища;

а) мочурища, т.е. почви, покрити или 
наситени с вода постоянно или през 
значителна част от годината, 
включително всички торфища;

Or. en

Обосновка

Degraded (i.e. already drained) peatlands remain a proven significant store of carbon across 
the globe. The restoration of degraded peatlands brings much higher emissions savings than 
their use for biomass cultivation. While cultivation often requires further lowering of water 
tables causing further degradation and therefore further large-scale releases of greenhouse 
gases.

Изменение 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) трайно залесени райони, т.е. терени 
с площ над 1 хектар, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или 
с дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място (in situ);

(б) трайно залесени райони;

Or. en
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Изменение 831
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 1 хектар, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30%, или с 
дървета, които могат да достигнат тези 
прагове на място (in situ);

(б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 0.5 хектар, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от 
короните над 10%, или с дървета, които 
могат да достигнат тези прагове на 
място;

Or. en

Обосновка

The definition of continuously forested areas should be in line with the internationally 
recognised definitions of the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) and the UN 
Convention on Biodiversity, which both define forests as land spanning more than 0.5 ha with 
a canopy cover of more than 10%.

Изменение 832
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) савана и храсталаци, т.е. терени с 
дървета, храсти и пасища.

Or. en

Обосновка

'Intermediate ecosystems’ between forest and grassland are a significant, efficient and 
important carbon store (e.g. the Brazilian Cerrado and African savannahs) and are excluded 
by the current wording.
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Изменение 833
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бб) постоянни пасища, т.е. ливади и 
пасищни земи, които са били с 
тревиста растителност и са 
използвани като пасища в течение на 
поне 20 години и не са залесени.

Or. en

Обосновка

Permanent grasslands are a significant, efficient and important carbon store and, according 
to recent scientific studies, carbon debt for converting grasslands may amount to up to 90 
years.

Изменение 834
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бв) мочурища, в съответствие с 
определението по Рамсарската 
конвенция, подлежаща на признаване 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 16, параграф 4, 
алинея втора;

Or. en
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Изменение 835
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите в настоящия параграф не 
следва да се прилагат ако по времето, 
когато суровината е добита, съответният 
терен е имал същия статут като през 
януари 2008 г.

Разпоредбите в настоящия параграф не 
се прилагат ако по времето, когато 
суровината е добита, съответният терен 
е имал същия статут като през май 2003
г.

Or. en

Обосновка

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Изменение 836
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията възлага на европейския 
орган по стандартизация CEN да 
разработи хармонизирани критерии и 
спецификации, които да се използват 
при определяне на елементите, които 
съставляват видовете статут, 
обхванати от буква а) и буква б) и по 
какъв начин те следва да се определят 
и проверяват.

Or. en
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Обосновка

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Изменение 837
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията възлага на европейския 
орган по стандартизация CEN да 
разработи хармонизирани критерии и 
спецификации, които да се използват 
при определяне на елементите, които 
съставляват видовете статут, 
обхванати от буква а) и буква б) и по 
какъв начин те следва да се определят 
и проверяват.

Or. en

Обосновка

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Изменение 838
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а–б–в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Производството на биомаса за 
енергийни цели не може да 
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застрашава продоволствената 
сигурност и използването на биомаса 
на местно равнище. 
Комисията докладва ежегодно 
относно:
(а) промените в използването на 
земите в регионите, в които има 
области за производство на биомаса,
(б) промените в цените на 
хранителните продукти на 
световния пазар, както и в регионите, 
в които има области на производство 
на биомаса.
4б. При производството и 
преработката на биомаса, почвите и 
качеството на почвите остават 
непроменени или се подобряват като:
(а) не могат да бъдат нарушавани 
никакви национални разпоредби и 
закони относно управлението на 
почвите,
(б) при производството и 
преработката на биомаса се 
използват най-добрите практики с 
цел запазване или подобряване на 
качеството на почвите.
4c. При производството и 
преработката на биомаса, не се 
допуска изразходване на подпочвените 
и повърхностните води, като 
тяхното качество остава 
непроменено или се подобряват като:
(а) не могат да бъдат нарушавани 
никакви национални разпоредби и 
закони относно управлението на 
водите,
(б) при производството и 
преработката на биомаса се 
използват най-добрите практики с 
цел минимално използване на вода и 
запазване или подобряване на 
качеството на водите,
(в) при производството и 
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преработката на биомаса не се 
използва вода от невъзобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Изменение 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса не се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, ако са 
получили помощи, данъчни 
облекчения или спиране на данъчно 
облагане или други публични стимули, 
предназначени да намалят техните 
производствени разходи и да им дадат 
несправедливо конкурентно 
предимство.

Or. en
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Изменение 840
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Независимо от това дали 
суровините са произведени на или 
извън територията на Общността, 
биомасата за производство на енергия 
се отчита с оглед на целите, посочени 
в параграф 1, единствено ако са 
предприети ефективни мерки за 
предотвратяване на:
а) замърсяването на водите, 
включително на подземните води;
б) свръхпотреблението на вода в 
райони, в които има недостиг на вода;
в) замърсяването на въздуха;
г) влошаването на качеството на 
почвите.

Or. en

Обосновка

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions. Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Изменение 841
Lena Ek

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Като приоритет, биогоривата и 
другите течни горива от биомаса 
следва да се произвеждат от 
отпадъчни материали, чрез 
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повишаване на производителността 
на земите, използвани понастоящем, 
или на деградирали/неизползвани земи, 
с цел да се сведе до минимум 
повишения натиск върху 
използването на земите и непреките 
емисии на парникови газове.
Комисията установява критериите и 
географските обхвати, по които да се 
определи кои земи попадат под 
разпоредбата на точка 4.

Or. en

Обосновка

Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded or idle land 
reduces the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, 
and prevent most of the indirect impacts. They should therefore be encouraged.

Изменение 842
Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Биомасата за производство на 
енергия  не се взема под внимание във 
връзка с целите, посочени в параграф 
1, освен ако суровината, от която са 
произведени, е произведена съобразно 
следните критерии:
а) зачитане на правата по отношение 
на земята на местните общности и 
коренното население съобразно 
Декларацията на ООН относно 
правата на коренното население и 
други относими международни рамки 
като:
- правото на земеползване е доказуемо 
и не е законно оспорвано от местните 
общности с доказуеми права;
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- ползването на земя за биомаса за 
производство на енергия не намалява 
законните, обичайните или 
традиционните права на други 
ползватели без тяхното доброволно, 
предварително и информирано 
съгласие и
б) процедури за консултиране и 
комуникация с местното население и 
заинтересувани групи посредством 
техните собствени институции;
в) спазване на националното право, 
свързано със здравето и 
безопасността на работниците, 
както и с минималното трудово 
възнаграждение;
г) спазване на съответните 
конвенции и препоръки на 
Международната организация на 
труда;
д) договори с дребни селскостопански 
производители, които са разумни, 
прозрачни и спазвани. По-специално:
- договорените плащания се 
осъществяват своевременно и всички 
разходи, такси и налози са обяснени 
ясно и договорени предварително;
- ценообразуването по отношение на 
вложените материали, услугите и 
продукцията е ясно обяснено;
- схемите за погасяване на дългове са 
напълно прозрачни и функционират 
при разумен лихвен процент.

Or. en
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Изменение 843
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и 
използвани за производството на 
биогорива и на други течни горива от 
биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да бъдат добити в съответствие с 
изискванията и стандартите, 
описани в точка А на Приложение III 
на Регламент (ЕО) № 1782/200317 на 
Съвета под заглавието „Околна 
среда“ и в съответствие с минимално 
допустимите изисквания за добри 
селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. See 
paragraph 7 a new (Rapporteur's Am 33) and amendment by the same authors 
complementing it.

Изменение 844
Werner Langen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 



AM\731121BG.doc 117/149 PE409.428v01-00

BG

1, следва да бъдат добити в 
съответствие с изискванията и 
стандартите, описани в точка А на 
Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/2013 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“ и в съответствие с 
минимално допустимите изисквания за 
добри селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.

1, се добиват в съответствие с 
изискванията и стандартите, описани в 
точка А на Приложение III на Регламент 
(ЕО) № 1782/2013 на Съвета под 
заглавието „Околна среда“ и в 
съответствие с минимално допустимите 
изисквания за добри селскостопански и 
екологични условия, посочени в член 5, 
параграф 1 на този Регламент.

Това се прилага mutatis mutandis по 
отношение на селскостопански 
суровини, отглеждани извън 
Общността и използвани за 
производство на биогорива и други 
течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в 
параграф 1.
Селскостопански суровини, които не 
се отглеждат в Общността и се 
използват за производство на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, се отчитат в съответствие 
с параграф 1. Ако подобни правила са 
неприложими, се отчитат следните 
изисквания, които имат въздействие 
върху глобалните и природните 
ресурси:
а) да не водят до значително 
повишаване на емисиите, които биха 
могли да причинят подкисляване или 
еутрофикация или разрушаване на 
озоновия слой или които са токсични;
б) да не причиняват съществени 
смущения във функциите на почвата 
или нейното плодородие (напр. 
поддържане на нивата на органични 
материали, контрол над ерозията);
в) да не водят до съществени 
смущения в качеството на водите 
или водоснабдяването;
г) да не разрушават биологичното 
разнообразие или разнообразието на 
екосистемите и
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д) да се използват торове и 
пестициди по екологосъобразен начин.

Or. de

Обосновка

For agricultural raw materials cultivated in third countries, requirements that reflect cross-
compliance or are equivalent are needed to ensure the sustainability of the biofuels produced 
from them. The present wording discriminates against EU producers.

Изменение 845
Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 
1, се добиват в съответствие с 
изискванията и стандартите, описани в 
точка А на Приложение III на Регламент 
(ЕО) № 1782/2013 на Съвета под 
заглавието „Околна среда“ и в 
съответствие с минимално допустимите 
изисквания за добри селскостопански и 
екологични условия, посочени в член 5, 
параграф 1 на този Регламент.

Горепосочената алинея се прилага 
mutatis mutandis по отношение на 
селскостопански суровини, 
отглеждани извън Общността и 
използвани за производство на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1.
Селскостопански суровини, които не 
се отглеждат в Общността и се
използват за производство на 
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биогорива и други течни горива от 
биомаса, се отчитат в съответствие 
с параграф 1. Ако подобни правила са 
неприложими, се отчитат следните 
изисквания, които имат въздействие 
върху глобалните и природните 
ресурси:
а) да не водят до значително 
повишаване на емисиите, които биха 
могли да причинят подкисляване или 
еутрофикация или разрушаване на 
озоновия слой или които са токсични;
б) да не причиняват съществени 
смущения във функциите на почвата 
или нейното плодородие (като 
например, поддържане на нивата на 
органични материали, контрол над 
ерозията);
в) да не водят до съществени 
смущения в качеството на водите 
или водоснабдяването;
г) да не разрушават биологичното 
разнообразие или разнообразието на 
екосистемите и
д) да се използват торове и 
пестициди по екологосъобразен начин.

Or. de

Обосновка

For agricultural raw materials cultivated in third countries, requirements that reflect cross-
compliance or are equivalent are needed to ensure the sustainability of the biofuels produced 
from them. The present wording discriminates against EU producers.
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Изменение 846
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и
използвани за производството на 
биогорива и на други течни горива от 
биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да бъдат 
добити в съответствие с изискванията и 
стандартите, описани в точка А на 
Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/2003 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“ и в съответствие с 
минимално допустимите изисквания за 
добри селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.

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

Or. en

Обосновка

All raw materials, regardless of where it has been cultivated should comply with the same 
environmental requirements.

Изменение 847
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на всякаква биомаса, 
използвана за енергийни цели, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 
1, следва да бъдат добити в 
съответствие с изискванията и 
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стандартите, описани в точка А на 
Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/200317 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“ и в съответствие с 
минимално допустимите изисквания за 
добри селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.

стандартите, описани в точка А на 
Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/200317 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“ и в съответствие с 
минимално допустимите изисквания за 
добри селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Изменение 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 а–б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса се вземат предвид 
за целите, посочени в параграф 1, 
единствено ако държавата, където са 
отгледани, е ратифицирала и прилага 
ефективно всички долуизброени  
договори и конвенции:
- Конвенцията за международната 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора,
- Конвенцията за биологичното 
разнообразие,
- Протокола от Картагена за 
биологична безопасност,
- Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации 
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по изменението на климата.
– Конвенция на Международната 
организация на труда относно 
минималната възраст за приемане на 
работа (№ 138);
– Конвенция на Международната 
организация на труда относно 
забраната и незабавни действия за 
ликвидирането на най-тежките 
форми на детския труд (№ 182);
–  Конвенция на Международната 

организация на труда относно 
премахването на принудителния труд 
(№ 105);
–  Конвенция на Международната 

организация на труда относно 
премахването на принудителния или 
задължителния труд (№ 29);
– Конвенция на Международната 
организация на труда за равенството 
в заплащането (№ 100);
– Конвенция на Международната 
организация на труда относно 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите (№ 111);
– Конвенция на Международната 
Организация на труда  за 
синдикалната свобода и закрилата на 
правото на синдикално организиране 
(№ 87);
– Ефективното прилагане на тези 
договори се установява като се имат 
предвид резултатите, постигнати 
от страните, в съответствие с
разпоредбите за прилагане на 
договорите и особено на препоръките 
на органите, които са учредени 
съгласно тези договори с цел 
осъществяване на контрол върху 
тяхното спазване.
5б. В случай че дадена държава не е 
ратифицирала посочените в 
параграф5а,  буква а) договори, но 
националните органи или 
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стопанският субект предоставят на 
Комисията достоверна информация, с
която потвърждават, че критериите 
за опазване на околната среда в 
съответната държава са 
равностойни на включените в 
договорите, в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 2 
Комисията може да реши, че 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, произведени в тези 
трети държави, могат да бъдат 
взети предвид за целите, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 849
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса се вземат предвид 
за целта, посочена в параграф 1, 
единствено ако държавата, където са 
отгледани, е ратифицирала и прилага 
ефективно всички долуизброени  
договори, отнасящи се до опазването 
на околната среда:
1. Конвенцията за международната 
търговия със застрашени видове от 
дивата фауна и флора,
2. Конвенцията за биологичното 
разнообразие,
3. Протокола от Картагена за 
биологична безопасност,
4. Протокола от Киото към 
Рамковата конвенция на 
Организацията на обединените нации 
по изменението на климата
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Ефективното прилагане на тези 
договори се установява като се имат 
предвид резултатите, постигнати 
от страните, в съответствие с 
разпоредбите за прилагане на 
договорите и особено на препоръките 
на органите, които са учредени 
съгласно тези договори с цел 
осъществяване на контрол върху 
тяхното спазване.

Or. en

Обосновка

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended.

Изменение 850
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса не се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, освен 
ако ефективните мерки не са били 
предприети с цел предотвратяването 
на:
(а) влошаване на качеството на 
повърхностните и подпочвените води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества биогенни 
елементи;
б) свръхпотребление на вода в райони, 
в които е налице недостиг на вода.

Or. en
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Изменение 851
Eluned Morgan

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Независимо от това дали 
суровините са отгледани в рамките 
на или извън територията на 
Общността, биогоривата и другите 
течни горива от биомаса не се вземат 
под внимание във връзка с целите, 
посочени в параграф 1, освен ако в 
съответствие с член 16 от 
настоящата директива и  във връзка с 
производството на биогорива и други 
течни горива от биомаса, не бъда 
предоставена информация относно:
(а) оценка на въздействието за 
идентифициране на областите и 
видовете, посочени в член 15, 
параграф 3, план за управление, целящ 
запазване или укрепване на техния 
статут [както и постигане на 
целите по букви от б) до е) на 
настоящия параграф], както и 
спазване на гореспоменатия план за 
управление; 
(б) прилагане на практики за 
гарантиране на устойчиво използване 
на водата, включително консервация 
на подпочвени води и 
предотвратяване на замърсяване на 
водата;
(в) прилагане на практики за 
гарантиране на устойчиво управление 
на почвите, превенция и контрол на 
ерозията;
(г) използването на агрохимически 
вещества, категоризирани от СЗО 
като Тип 1А или 1Б и продукти от 
клас 2 или фигуриращи в списъците 
по Стокхолмската и Ротердамската 
конвенции, и в случай на подобно 
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използване, до каква степен 
селскостопанските производители се 
стремят активно да намерят 
алтернативи;
(д) изгаряне, като част от 
прочистване на земи или изхвърляне 
на отпадъци, и до каква степен то е в 
съответствие с насоките за добри 
практики, които Комисията трябва 
да определи в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2;
(е) степента на спазване на следните 
критерии:
i)  правото на земеползване е 
доказуемо и не е законно оспорвано от 
местните общности с доказуеми 
законови или обичайни права;
ii) местното население се компенсира 
за всяко закупуване на земи и отказ от 
права, за което е постигнато 
съгласие, при условие, че е налице 
неговото доброволно, предварително и 
информирано съгласие и че 
споразуменията са договорени чрез 
местните институции;
iii) ползването на земя за отглеждане 
на суровини за биогорива или други 
течни горива от биомаса не намалява 
законните, обичайните или 
традиционните права на други 
ползватели без тяхното доброволно, 
предварително и информирано 
съгласие;
iv) суровини не могат да се 
отглеждат върху земи, които са били 
получени за тази цел чрез 
принудителна евикция;
v) производството на суровини за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса не използва, нито подкрепя 
принудителен труд, включително 
труд за изплащане на дългове [в 
съответствие с определенията по 
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конвенции № 29 и 105 на МОТ]:
(1) дружеството не задържа никаква 
част от възнаграждението, 
социалните помощи, имуществото 
или документите на работниците с 
цел да ги задържи в производството
(2) дружеството трябва също така 
да се въздържа от каквито и да било 
мерки от физическо или 
психологическото естество с цел да 
задържи наетите работници
(3) работниците са свободни да 
напуснат работодателя си след 
разумно предизвестие
(4) не може да се изисква от 
съпрузите и децата на наемните 
работници да работят в 
производството
vi) не се наемат деца под 15-годишна 
възраст (освен в семейни стопанства 
и без това да пречи на тяхното 
образователно, морално, социално и 
физическо развитие), а работници под 
18-годишна възраст не могат да 
извършват рисковани или опасни 
дейности
vii) всички работници имат законни 
договори и получават справедливо 
възнаграждение съгласно условията 
на договора
(1) на работниците трябва да се 
заплаща в брой, или в удобна за тях 
форма, редовно и навременно 
(2) не се разрешават удръжки от 
възнаграждението като 
дисциплинарна мярка, нито следва да 
се разрешават удръжки от 
възнаграждението, предвидени в 
националното законодателство, без 
изричното разрешение на 
заинтересования работник.  Всички 
дисциплинарни мерки следва да се 
записват.
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(3) жилищното настаняване и други 
социални помощи не се удържат 
автоматично от минималното 
възнаграждение/ или съответното 
възнаграждение в бранша, като 
плащане в натура.
(4) при работа на парче, ставката на 
заплащане трябва да позволява на 
работника да заработи най-малко 
минималното възнаграждение или 
съответния браншов стандарт 
(което е по-високо) при нормален 
работен ден и нормални работни 
условия.

Or. en

Изменение 852
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Независимо от това дали 
суровините са произведени на или 
извън територията на Общността, 
биомасата за производство на 
енергия, биогоривата и другите течни 
горива от биомаса не се отчитат с 
оглед на целите, посочени в параграф 
1, освен ако не са предприети 
ефективни мерки за предотвратяване 
на:
(а) влошаване на качеството на 
повърхностните и подпочвените води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества биогенни 
елементи;
б) свръхпотребление на вода в райони, 
в които е налице недостиг на вода.

Or. en
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Обосновка

Broader compliance for sustainable agricultural practices both within and outside the EU is 
needed, and it is very important that the increased production of biofuels does not lead to 
deterioration of water and soil.

Изменение 853
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Независимо от това дали 
суровините са отгледани в рамките 
на или извън територията на 
Общността, биогоривата и другите 
течни горива от биомаса не се вземат 
под внимание във връзка с целите, 
посочени в параграф 1, освен ако в 
съответствие с член 16 от 
настоящата директива и  във връзка с 
производството на биогорива и други 
течни горива от биомаса, не бъда 
предоставена информация относно:
i.  правото на земеползване е 
доказуемо и не е законно оспорвано от 
местните общности с доказуеми 
законови или обичайни права;
ii.  местното население се компенсира 
за всяко закупуване на земи и отказ от 
права, за което е постигнато 
съгласие, при условие, че е налице 
неговото свободно, предварително и 
информирано съгласие и че 
споразуменията са договорени чрез 
местните институции;
iii. суровини не могат да се 
отглеждат върху земи, които са били 
получени за тази цел чрез 
принудителна евикция;
iv. производството на суровини за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса не използва, нито подкрепя 
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принудителен труд, включително 
труд за изплащане на дългове, както и 
детски труд в съответствие с 
конвенции № 29, 105, 138 и 182 на 
МОТ:
v. всички работници имат законни 
договори и получават справедливо 
възнаграждение , включително 
правото на организиране и 
колективно договаряне, както и право 
на недискриминация, в съответствие 
с конвенции №100, 111, 87 и 98 на 
МОТ.

Or. en

Изменение 854
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Производителите се стремят да 
заменят и намаляват потреблението 
на агрохимически вещества, торове и 
пестициди, винаги, когато е 
възможно. Не се използват вещества, 
които са:
(i) пестициди, класифицирани като 
клас I and II от Световната здравна 
организация (СЗО),
(ii) обхванати от процедурата за 
предварително обосновано съгласие по 
Ротердамската конвенция или 
(iii) подлежат на контрол или са 
включени в списъка по 
Стокхолмската конвенция за 
устойчивите органични замърсители.

Or. en
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Обосновка

Less use of chemicals means smaller use of fossil fuels thus contributing to emissions savings. 
Furthermore, some chemicals that are extremely noxious for human health and the 
environment and should be completely banned for the use of biofuels production. As biofuels 
are not used for food this might lead to looser environmental standards concerning human 
health, thus allowing dangerous substances be applied in the environment.

Изменение 855
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. В случай че дадена държава не е 
ратифицирала посочените в 
параграф5а,  буква а) договори, но 
националните органи или 
стопанският субект предоставят на 
Комисията достоверна информация, с 
която потвърждават, че критериите 
за опазване на околната среда в 
съответната държава са 
равностойни на включените в 
договорите, в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 2 
Комисията може да реши, че 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, произведени в тези 
трети държави, могат да бъдат 
взети предвид за целите, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended.
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Изменение 856
Hannes Swoboda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5c. На всеки две години Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието, 
което нарасналото търсене на 
биогорива оказва върху социалната 
устойчивост в Общността и в трети 
държави, както и въздействието на 
политиката на ЕС в областта на 
биогоривата върху наличието на 
хранителни продукти в държавите 
износители, върху покупателната 
способност на населението в 
развиващите се държави по 
отношение на тези продукти, както 
и върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието. Комисията представя 
първия доклад  през 2012 г. В доклада 
трябва да бъде разгледан въпросът за 
спазването на правата, свързани с 
ползването на земята. Докладът 
трябва да посочва за всяка отделна 
държава, която е значителен 
източник на суровини за биогорива, 
потребявани в Общността, дали 
съответната държава е 
ратифицирала всички конвенции на 
МОТ, изброени по-долу:
i) Конвенция относно минималната 
възраст за приемане на работа (№ 
138);
ii) Конвенция относно забраната и 
незабавни действия за ликвидирането 
на най-тежките форми на детския 
труд (№ 182);
iii) Конвенция относно премахването 
на принудителния труд (№ 105);
iv) Конвенция относно принудителния 
или задължителния труд (№ 29);
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v) Конвенция за равенството в 
заплащането (№ 100);
vi) Конвенция относно 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите (№ 111);
vii) Конвенция за синдикалната 
свобода и закрилата на правото на 
синдикално организиране (№ 87);
viii) Конвенция за правото на 
организиране и на колективно 
договаряне (№ 98);
Комисията докладва за изпълнението 
на гореизброените конвенции, в 
съответствие с информацията, с 
която разполага.

Or. en

Обосновка

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended, regular reporting by the Commission is necessary.

Изменение 857
Fiona Hall

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5c. Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно въздействието, което 
нарасналото търсене на биогорива 
оказва върху социалната устойчивост 
в Общността и в трети държави, 
както и въздействието на 
политиката на ЕС в областта на 
биогоривата върху наличието на 
хранителни продукти в държавите-
износители, върху покупателната 
способност на населението в 
развиващите се държави по 
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отношение на тези продукти, както 
и върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието.
Комисията представя първия доклад  
през 2010 г.
В доклада трябва да бъде разгледан 
въпросът за спазването на правата, 
свързани с ползването на земята. 
Докладът трябва да посочва за всяка 
отделна държава, която е значителен 
източник на суровини за биогорива, 
потребявани в Общността, дали 
съответната държава е 
ратифицирала и прилага всички 
конвенции на МОТ, изброени по-долу:
i) Конвенция относно минималната 
възраст за приемане на работа (№ 
138);
ii) Конвенция относно забраната и 
незабавни действия за ликвидирането 
на най-тежките форми на детския 
труд (№ 182);
iii) Конвенция относно премахването 
на принудителния труд (№ 105);
iv) Конвенция относно принудителния 
или задължителния труд (№ 29);
v) Конвенция за равенството в 
заплащането (№ 100);
vi) Конвенция относно 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите (№ 111);
vii) Конвенция за синдикалната 
свобода и закрилата на правото на 
синдикално организиране (№ 87);
viii) Конвенция за правото на 
организиране и на колективно 
договаряне (№ 98);
По целесъобразност, Комисията 
предлага коригиращи действия.

Or. en
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Обосновка

Social criteria have to be included in the proposal. The Commission should draw up a special 
report every year, pertaining to a whole range of social impacts of the increased demand and 
use of biofuels. If necessary, the Commission should propose corrective action based on the 
reports.

Изменение 858
Britta Thomsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. По целесъобразност, дребните 
селскостопански производители, 
организациите на производителите и 
кооперативните стопанства могат 
да кандидатстват за групови схеми за 
сертификация в случай, че 
предвидените процедури на одит 
поставят непропорционално 
административно натоварване върху 
тях.

Or. en

Изменение 859
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
посочените в параграф 1 цели на 
такива биогорива и други течни 
горива, които са добити в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Member States should be allowed to add additional criteria to the EU-criteria.

Изменение 860
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
посочените в параграф 1 цели на 
такива биогорива и други течни 
горива, които са добити в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 861
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да не
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
посочените в параграф 1 цели на такива 
биогорива и други течни горива, които 
са добити в съответствие с изискванията 
на настоящия член.

6. Държавите-членки могат да 
отказват, поради допълнителни 
основания за устойчиво развитие, 
отчитане за посочените в параграф 1 
цели на такива биогорива и други течни 
горива, които са добити в съответствие с 
изискванията на настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Member States are able to react more quickly than the Commission if unforeseen concerns 
arise over the sustainability of biofuels; therefore Member States should be allowed to impose 
further, additional sustainability criteria if necessary.

Изменение 862
Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
посочените в параграф 1 цели на такива 
биогорива и други течни горива, които 
са добити в съответствие с изискванията 
на настоящия член.

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
посочените в параграф 1 цели на такива 
биогорива и други течни горива, които 
са добити в съответствие с изискванията 
на настоящия член. Държавите-членки 
не отказват използването на 
биомаса, произведена чрез генно 
инженерство.

Or. fr

Обосновка

Thanks to progress in genetics, it has been possible to increase the oil content of certain 
plants which may be used for biofuels production by more than 40%. The European Union 
cannot neglect this biotechnological progress.

Изменение 863
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
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посочените в параграф 1 цели на 
такива биогорива и други течни 
горива, които са добити в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

посочените в параграф 1 цели на 
биомаса, добита в съответствие с 
изискванията на настоящия член.

Or. en

Обосновка

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Изменение 864
Werner Langen

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Sustainability criteria should be applicable to all bio energy sources. Framework conditions 
should be developed for biofuels, other bioliquids and biomass.
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Изменение 865
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Sustainability criteria for biomass energy use should be set by this directive.

Изменение 866
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията приема критерии най-
късно до 31 декември 2010 г. за схема за 
устойчиво развитие във връзка с 
останалите видове енергийни 
приложения на биомасата, различни от 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса. Тези критерии трябва да са 
придружени от критерии за 
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необходимо, от предложения до 
Европейския парламент и до Съвета 
за схема за устойчивостта във връзка 
с останалите видове енергийни 
приложения на биомаса.

устойчивост  във връзка с останалите 
видове енергийни приложения на 
биомасата. Държавите-членки трябва 
да изискат от икономическите 
оператори да спазват критериите за 
устойчивост по отношение на 
околната среда, определени от 
Комисията не по-късно от 31 
декември 2011 г.

Or. it

Обосновка

Biomass and biofuels must be subject to the same sustainability requirements and these must 
enter into force at the same time, or with as little delay as possible, so as to prevent 
unwarranted distortions of competition or the risk of encouraging the use of non-sustainable 
energy sources.

Изменение 867
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията следва най-късно до 31 
декември 2010 г. да докладва относно 
изискванията за схема за устойчиво 
развитие във връзка с дърводобивната, 
хранителната и нефтодобивната 
промишленост. Докладът се 
съпровожда, по целесъобразност, от 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета за схема за устойчивостта 
във връзка с посочените по-горе в 
настоящия параграф промишлени 
сектори.

Or. en
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Обосновка

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Изменение 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2010 г. относно изискванията 
за схема за устойчиво развитие във 
връзка с дърводобивната, 
хранителната, нефтодобивната 
промишленост, както и с останалите 
видове енергийни приложения на 
биомасата, различни от биогоривата и 
другите течни горива от биомаса. 
Докладът се съпровожда, по 
целесъобразност, от предложения до 
Европейския парламент и до Съвета за 
схема за устойчивостта във връзка с 
останалите видове енергийни 
приложения на биомасата.

Or. en

Изменение 869
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията следва най-късно до 31 
декември 2010 г. да докладва относно 
изискванията за схема за устойчиво 
развитие във връзка с останалите видове 

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

приложения на биомасата, различни от 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса. В доклада се вземат предвид 
съществуващите уредби, стандарти 
и принципи на устойчивото горско 
стопанство, както и текущата 
работа по разработването на 
стандарти в тази област. Докладът се 
съпровожда, по целесъобразност, от 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета за схема за устойчивост във 
връзка с останалите видове енергийни 
приложения на биомасата.

Or. en

Обосновка

Forestry is already now largely legislated under the Member States' competence. Therefore, 
sustainable forest management practices should be taken into account when considering the 
extension of the sustainability criteria for all biomass use.

Изменение 870
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2010 г. относно изискванията 
за схема за устойчиво развитие във 
връзка с останалите видове енергийни 
приложения на биомасата, различни от 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса. В доклада се вземат предвид 
съществуващите уредби, стандарти 
и принципи на устойчивото горско 
стопанство, както и текущата 
работа по разработването на 
стандарти в тази област. Докладът се 
съпровожда, по целесъобразност, от 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета за схема за устойчиво 
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развитие във връзка с останалите видове 
енергийни приложения на биомасата.

Or. en

Обосновка

The possible extension of sustainability criteria for biomass must recognise the existing 
principles and regulation on sustainable forestry as well as the standards under development.

Изменение 871
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Енергия от биомаса не се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, 
освен ако ефективните мерки не са 
били предприети с цел 
предотвратяването на:
(а) влошаване на качеството на 
повърхностните и подпочвените води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества и биогенни 
елементи;
(б) свръхпотреблението на вода в 
райони, в които има недостиг на вода;
в) замърсяването на въздуха; 
(г) влошаването на качеството на 
почвите.
При производството на суровини за 
биомаса, с цел съответствие по 
параграф 1, както на територията на 
Общността, така и в трети 
държави, не могат да се използват 
генетично модифицирани растения и 
продукти от такива.

Or. en
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Обосновка

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. 
Amendment builds on Rapporteur’s Am 33 to make it more comprehensive.

Изменение 872
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. На всеки три години Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието, 
което нарасналото търсене на 
биогорива оказва върху социалната 
устойчивост в Общността и в трети 
държави, както и въздействието на 
политиката на ЕС в областта на 
биогоривата върху наличието на 
хранителни продукти в държавите 
износители, върху покупателната 
способност на населението в 
развиващите се държави по 
отношение на тези продукти, както 
и върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието. В доклада трябва да бъде 
разгледан въпросът за спазването на 
правата, свързани с ползването на 
земята. Всички въпроси, свързани със 
социални права и права на ползване на 
земята, се позовават на същите 
въпроси, разглеждани в контекста на 
нефтодобивната дейност.
Комисията представя първия доклад  
през 2012 г.
По целесъобразност, Комисията 
предлага коригиращи действия.

Or. en



AM\731121BG.doc 145/149 PE409.428v01-00

BG

Обосновка

The establishment of social sustainability criteria for biofuels production is adequate. 
However, as the European Commission has indicated in its impact assessment, it is 
impossible to associate such criteria with individual consignments of biofuels due to technical
and administrative issues. In order to assess if biofuels bring social benefits to communities, 
effects from the production of biofuels from biomass should always be referred and compared 
to social effects from the exploitation of petroleum.

Изменение 873
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Енергия от биомаса не се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, 
освен ако ефективните мерки не са 
били предприети с цел 
предотвратяването на:
(а) влошаване на качеството на 
повърхностните и подпочвените води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества и биогенни 
елементи;
б) свръхпотребление на вода в райони, 
в които е налице недостиг на вода.

Or. en

Изменение 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Енергия от биомаса не се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, 
освен ако ефективните мерки не са 
били предприети с цел 
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предотвратяването на:
а) влошаване на качеството на 
повърхностните и подпочвените води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества и биогенни 
елементи;
б) свръхпотребление на вода в райони, 
в които е налице недостиг на вода.

Or. en

Обосновка

Avoidance of water pollution should be included in the sustainability criteria for energy from 
biomass.

Изменение 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. На всеки две години Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието, 
което нарасналото търсене на 
биогорива оказва върху социалната 
устойчивост в Общността и в трети 
държави, както и въздействието на 
политиката на ЕС в областта на 
биогоривата върху наличието на 
хранителни продукти в държавите 
износители, върху покупателната 
способност на населението в 
развиващите се държави по 
отношение на тези продукти, както 
и върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието. Комисията представя 
първия доклад  през 2012 г. В доклада 
трябва да бъде разгледан въпросът за 
спазването на правата, свързани с 
ползването на земята. Докладът 
трябва да посочва за всяка отделна 
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държава, която е значителен 
източник на суровини за биогорива, 
потребявани в Общността, дали 
съответната държава е 
ратифицирала и прилага всички 
конвенции на МОТ, изброени по-долу:
i) Конвенция относно минималната 
възраст за приемане на работа (№ 
138);
ii) Конвенция относно забраната и 
незабавни действия за ликвидирането 
на най-тежките форми на детския 
труд (№ 182);
iii) Конвенция относно премахването 
на принудителния труд (№ 105);
iv) Конвенция относно принудителния 
или задължителния труд (№ 29);
v) Конвенция за равенството в 
заплащането (№ 100);
vi) Конвенция относно 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите (№ 111);
vii) Конвенция за синдикалната 
свобода и закрилата на правото на 
синдикално организиране (№ 87);
viii) Конвенция за правото на 
организиране и на колективно 
договаряне (№ 98);
По целесъобразност, Комисията 
предлага коригиращи действия.

Or. en

Обосновка

Social criteria were not included in the Commission proposal; one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal is for the 
Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range of 
social impacts of the increased demand and use of bio-fuels. If necessary, the Commission 
should propose corrective action based on the reports.
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Изменение 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7в. Независимо от това дали 
суровините са произведени в рамките 
или извън територията на 
Общността, биогоривата и другите 
течни горива от биомаса не се вземат 
под внимание във връзка с целите, 
посочени в параграф 1, освен ако 
суровината, от която са произведени, 
е произведена съобразно следните 
критерии:
(а) зачитане на международните 
норми по отношение на правата на 
съгласие и консултации на коренното 
население и местните общности, 
както и на защита на децата, 
установени от агенциите и 
споразуменията на ООН
(б) зачитане на установените от 
ООН норми за правата на човека по 
време на производствения цикъл на 
суровините
Съответствието с критериите, 
изброени в параграф 8 трябва да бъде
проверявано съгласно член 16, по-
специално чрез участие в доброволни 
международни и национални схеми, 
установяващи 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 течни горива от 
биомаса съответства на тези 
стандарти.

Or. en
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Обосновка

Social criteria are not included in the Commission proposal. Considering the recent reports 
regarding the poor social conditions under which some biofuel production takes place it is 
highly important to set such criteria. Social criteria would secure, to the extent possible, that 
biofuels consumed in the EU-market are produced in line with agreed social and labour 
condition standards. This amendment places a requirement on economic operators to live up 
to a social criteria based on relevant UN-conventions.
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