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Изменение 877
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съответствието с 
екологични критерии за устойчиво 

развитие по отношение на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса.

Проверка на съответствието с 
екологични критерии за устойчиво 

развитие 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.

Изменение 878
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съответствието с 
екологични критерии за устойчиво 

развитие по отношение на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса.

Проверка на съответствието с 
критериите за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 

течни горива от биомаса

Or. en
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Изменение 879
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проверка на съответствието с 
екологични критерии за устойчиво 

развитие по отношение на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса.

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

видове биомаса, използвана за 
енергийни цели

Or. en

Изменение 880
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При отчитане на биогорива и други 
течни горива от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 1, 
държавите-членки изискват от 
доставчиците на горива да покажат, че 
за еквивалентно количество 
биогориво са изпълнени посочените в 
член 15, параграф 1 критерии за 
екологично устойчиво развитие. За тази 
цел те изискват доставчиците на 
гориво да представят сертификати 
за устойчиво развитие, които са или 
непосредствено получени от 
доставчиците на биогорива, от които 
са закупени биогоривата, или са 
закупени на пазара на сертификати, в 
зависимост от това, кой от двата 
прилагани на практика метода за 
проследяване на производствената 
верига (масов баланс и/или метода 
„регистрация и изискване“ (book and 
claim)) е в сила.
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а) възможност за отчитане на 
смесването на партиди от суровини 
или биогорива с различни 
характеристики по отношение на 
устойчивото развитие;
б) информацията за 
характеристиките по отношение на 
устойчивото развитие и обемите на 
партидите, посочени в буква а), 
остава прикрепена към смесеното 
количество; и
в) осигурява се сборът на всички 
партиди, напуснали сместа, да има 
същите характеристики по 
отношение на устойчивото развитие, 
каквито има сборът на всички 
партиди, постъпили в сместа.

Or. en

Обосновка

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Изменение 881
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

цел те изискват доставчиците на 
гориво да представят сертификати 
за устойчиво развитие, които са или 
непосредствено получени от 
доставчиците на биогорива, от които 
са закупени биогоривата, или са 
закупени на пазара на сертификати, в 
зависимост от това, кой от двата 
прилагани на практика метода за 
проследяване на производствената 
верига (масов баланс и/или метода 
„регистрация и изискване“ (book and 
claim)) е в сила.

а) възможност за отчитане на 
смесването на партиди от суровини 
или биогорива с различни 
характеристики по отношение на 
устойчивото развитие;
б) информацията за 
характеристиките по отношение на 
устойчивото развитие и обемите на 
партидите, посочени в буква а), 
остава прикрепена към смесеното 
количество; и
в) осигурява се сборът на всички 
партиди, напуснали сместа, да има 
същите характеристики по 
отношение на устойчивото развитие, 
каквито има сборът на всички 
партиди, постъпили в сместа.

Or. en

Обосновка

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.
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Изменение 882
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 883
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. При отчитане на всички видове 
биомаса, използвана за получаване на 
енергия, за целите, посочени в член 15, 
параграф 1, държавите-членки изискват 
от стопанските субекти да покажат, че 
са изпълнени посочените в член 15, 
параграф 1 критерии за екологично 
устойчиво развитие. За тази цел те 
изискват от стопанските субекти
използването на система за масов 
баланс, даваща следните възможности:

Or. en
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Изменение 884
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 885
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
през 2010 г. и 2012 г. относно 
действието на описания в параграф 1 
метод на проверка чрез масов баланс, 
както и за възможността за 
допускане на други методи за проверка 
по отношение на някои или всички 
видове суровини и биогорива. В своята 
оценка, Комисията ще разглежда 
тези проверочни методи, при които 
не е необходимо информацията за 
характеристиките на устойчиво 

заличава се
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развитие да остава физически 
прикрепена към определени партиди 
или смеси. При оценката следва да се 
отчете, че проверочната система 
трябва да е достоверна и ефикасна, 
като в същото време се избегне 
налагането на прекомерна тежест 
върху промишления отрасъл. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е уместно, от предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 886
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
през 2010 г. и 2012 г. относно 
действието на описания в параграф 1
метод на проверка чрез масов баланс, 
както и за възможността за 
допускане на други методи за проверка 
по отношение на някои или всички 
видове суровини и биогорива. В своята 
оценка, Комисията ще разглежда 
тези проверочни методи, при които 
не е необходимо информацията за 
характеристиките на устойчиво 
развитие да остава физически 
прикрепена към определени партиди 
или смеси. При оценката следва да се 
отчете, че проверочната система 
трябва да е достоверна и ефикасна, 
като в същото време се избегне 
налагането на прекомерна тежест 
върху промишления отрасъл. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е уместно, от предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

2. Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета през 2010 г. и 
2012 г. относно действието на 
методите на проверка чрез масов 
баланс и чрез метода „регистрация и 
изискване“ (book and claim).
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Or. en

Обосновка

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Изменение 887
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
през 2010 г. и 2012 г. относно 
действието на описания в параграф 1 
метод на проверка чрез масов баланс, 
както и за възможността за 
допускане на други методи за проверка 
по отношение на някои или всички 
видове суровини и биогорива. В своята 
оценка, Комисията ще разглежда 
тези проверочни методи, при които 
не е необходимо информацията за 
характеристиките на устойчиво 
развитие да остава физически 
прикрепена към определени партиди 
или смеси. При оценката следва да се 
отчете, че проверочната система 
трябва да е достоверна и ефикасна, 
като в същото време се избегне 
налагането на прекомерна тежест 
върху промишления отрасъл. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е уместно, от предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

2. Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета през 2010 г. и 
2012 г. относно действието на 
методите на проверка чрез масов 
баланс и чрез метода „регистрация и 
изискване“ (book and claim).

Or. en
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Обосновка

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Изменение 888
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
през 2010 г. и 2012 г. относно 
действието на описания в параграф 1 
метод на проверка чрез масов баланс, 
както и за възможността за допускане на 
други методи за проверка по отношение 
на някои или всички видове суровини и
биогорива. В своята оценка Комисията 
ще разглежда тези проверочни методи, 
при които не е необходимо 
информацията за характеристиките на 
устойчиво развитие да остава физически 
прикрепена към определени партиди 
или смеси. При оценката следва да се 
отчете, че проверочната система 
трябва да е достоверна и ефикасна, като 
в същото време се избегне налагането на 
прекомерна тежест върху промишления 
отрасъл. Докладът следва да бъде 
съпроводен, ако е уместно, от 
предложения до Европейския парламент 
и Съвета.

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета през 2010 г. и 
2012 г. относно действието на описания 
в параграф 1 метод на проверка чрез 
масов баланс, както и за възможността 
за допускане на други методи за 
проверка по отношение на някои или 
всички видове суровини, биогорива или 
други течни горива от биомаса. В 
своята оценка Комисията разглежда 
тези проверочни методи, при които не е 
необходимо информацията за 
характеристиките на устойчиво 
развитие да остава физически 
прикрепена към определени партиди 
или смеси. При оценката се отчита, че 
проверочната система трябва да е 
достоверна и ефикасна, като в същото 
време се избягва налагането на 
прекомерна тежест върху промишления 
отрасъл. Докладът се съпровожда, ако е 
уместно, от предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

Or. de

Обосновка

The future Commission report should also take account of bioliquids in order to cover the 
entire spectrum.
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Изменение 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това в своя доклад за 2009 г. 
Комисията предлага план за проверка 
на съответствието с критериите за 
устойчиво развитие съгласно член 15 
по отношение на всички форми на 
енергия, получена от биомаса.

Or. en

Обосновка

While the criteria is proposed to be extended from biofuels to all energy uses of biomass, a 
robust methodology for verification of compliance is missing for other energy uses of biomass 
than biofuels. In a report in 2009 the Commission should therefore present such an extension.

Изменение 890
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да изискват 
от стопанските оператори да подават 
надеждна информация, както и да 
представят при поискване на 
съответната държава-членка данните, 
използвани за съставяне на 
информацията. Също така, 
държавите-членки следва да поискат 
от стопанските оператори да 
организират подходящо независимо 
одитиране на подаваната от тях 
информация, както и да представят 
доказателства за неговото 

3. Държавите-членки изискват от 
доставчиците на горива да подават 
надеждна информация, както и да 
представят при поискване на 
съответната държава-членка данните, 
използвани за съставяне на 
информацията. Комисията приема 
предназначени за доставчиците на 
биогорива насоки за наблюдение и 
докладване на данни за устойчиво 
екологично развитие във връзка с 
доставяните от тях биогорива, 
както и за осигуряване на 
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провеждане. При одитирането следва 
да се проверява, че използваните от 
стопанските оператори системи са 
точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби. Също така, при 
одитирането трябва да се проверява 
честотата и методиката на вземане 
на проби и достоверността на 
данните.

акредитиран одитор, който да 
извърши проверка на информацията,
предоставяна от тях на 
доставчиците на горива.

Or. en

Обосновка

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process. A single pan-European set of guidelines for 
monitoring, reporting and verification will maintain fungibility and interchangeability of 
biofuel components and finished fuels, avoid market distortions and prevent operational 
barriers and unnecessary costs to the consumer. The EU legislative framework should follow 
Article 95 of the EU Treaty.

Изменение 891
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да
изискват от стопанските оператори да
подават надеждна информация, както и 
да представят при поискване на 
съответната държава-членка данните, 
използвани за съставяне на 
информацията. Също така, държавите-
членки следва да поискат от 
стопанските оператори да организират 
подходящо независимо одитиране на 
подаваната от тях информация, както и 
да представят доказателства за неговото 
провеждане. При одитирането следва да
се проверява, че използваните от 
стопанските оператори системи са 

3. Държавите-членки предприемат 
мерки за гарантиране, че стопанските 
оператори подават надеждна 
информация и представят при 
поискване на съответната държава-
членка данните, използвани за съставяне 
на информацията. Държавите-членки 
изискват от стопанските оператори да 
организират подходящо независимо 
одитиране на подаваната от тях 
информация, както и да представят 
доказателства за неговото провеждане. 
При одитирането се проверява дали
използваните от стопанските оператори 
системи са точни, надеждни и защитени 
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точни, надеждни и защитени от 
злоупотреби. Също така, при
одитирането трябва да се проверява 
честотата и методиката на вземане на 
проби и достоверността на данните.

от злоупотреби. При одитирането се 
проверяват честотата и методиката на 
вземане на проби, както и 
достоверността на данните.

Or. de

Обосновка

Economic operators need reliable and structures allowing for forward planning in order to 
be able to provide the requisite data.

Изменение 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и 
трети страни служат за 
доказателство, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от суровини, отгледани в 
тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 
4 от член 15.

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Equal or at least equivalent criteria (mass balance) should be applied in assessing whether 
sustainability conditions have been fulfilled with regard to third country imports. It is 
essential to ensure that the sustainability criteria applicable in the EU are correspondingly 
fulfilled. This is guaranteed by the addition to Article 15(5) (amendment No 4).

Изменение 893
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и 
трети страни служат за 
доказателство, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от суровини, отгледани в 
тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 
4 от член 15.

заличава се

Or. en
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Изменение 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и трети 
страни служат за доказателство, че 
биогоривата и другите течни горива
от биомаса, произведени от суровини, 
отгледани в тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

4. Комисията сключва двустранни и 
многостранни споразумения между 
Общността и трети страни, за да 
гарантира, че енергията от биомаса, 
произведена от суровини, отгледани в 
тези страни, съответстват на критериите 
за екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3, 4, 7а и 8 от 
член 15. Споразуменията съдържат 
мерки за гарантиране на участието 
на малки и средни предприятия.

Or. en

Изменение 895
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и трети 
страни служат за доказателство, че 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса, произведени от суровини, 
отгледани в тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и трети 
страни служат за доказателство, че 
биомасата, биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, произведени 
от суровини, отгледани в тези страни, 
съответстват на критериите за 
екологично и социално устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

Or. en
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Обосновка

Any decision to override the sustainability criteria laid down in this directive in favour of 
other national, multinational or international schemes would constitute a supplementary 
measure beyond the scope of the directive and should therefore be subject to regulatory 
procedure with scrutiny.

Изменение 896
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията насърчава в доброволните
национални или международни схеми за 
въвеждане на стандарти за 
производството на продукти от биомаса 
да се съдържат точни данни за целите на 
член 15, параграф 2 или да се 
демонстрира, че партидите от биомаса 
за производство на енергия
съответстват на критериите за 
устойчиво развитие, посочени в член 15.

Or. en

Изменение 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията може да вземе решение
доброволните национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса да съдържат точни 
данни за целите на член 15, параграф 2 
или да демонстрират, че партидите от 
енергия от биомаса съответстват на 
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развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

Or. en

Изменение 898
Lena Ek

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията може да вземе решение
доброволните национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса да съдържат точни 
данни за целите на член 15, параграф 2 
или да демонстрират, че партидите от 
биогорива съответстват на критериите 
за екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3 или 4 от член 
15. В този случай прилагането на 
стандартите трябва да се базира на 
равнопоставеността на различните 
схеми за въвеждане на стандарти и 
не трябва да води до дискриминиране 
на нито една част от веригата за 
производство на биогорива.

Or. en

Обосновка

Voluntary national or international standard setting schemes mentioned in the paragraph 
refer mainly to certification. The use of certification as a market-based tool should be avoided 
and should only be used in situations where national legislation and other national regulatory 
framework can not provide with reliable proof of the sustainable origin of biofuels and other 
bioliquids.
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Изменение 899
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 900
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията може да вземе решение
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 21, параграф 
3, национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове да съдържат точни данни за 
целите на член 15, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Any decision to override the sustainability criteria laid down in this directive in favour of 
other national, multinational or international schemes would constitute a supplementary 
measure beyond the scope of the directive and should therefore be subject to regulatory 
procedure with scrutiny.
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Изменение 901
Lena Ek

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема, че проверката на 
устойчивия произход на биогоривата 
и другите течни горива от биомаса 
следва да се основава преди всичко на 
националното законодателство и 
други национални регулаторни рамки.

Or. en

Обосновка

Voluntary national or international standard setting schemes mentioned in the paragraph 
refer mainly to certification. The use of certification as a market-based tool should be avoided 
and should only be used in situations where national legislation and other national regulatory 
framework can not provide with reliable proof of the sustainable origin of biofuels and other 
bioliquids.

Изменение 902
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията ще приема решения в 
съответствие с параграф 4, ако 
въпросното споразумение или схема 
отговаря на адекватни стандарти за 
надеждност, прозрачност и 
независимо одитиране. Ако 
съответните схеми са предназначени 
за определяне на намаления на емисии 
на парникови газове, тези схеми 
следва също да съответстват на 
методическите изисквания, посочени 
в Приложение VII.

заличава се
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Or. de

Обосновка

See amendment to Article 16(5).

Изменение 903
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Consistent with amendments to Article 16(5) and (6).

Изменение 904
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
по член 21, параграф 2 и се основават 
на препоръките на Европейския 
комитет по стандартизация CEN, 
който прави преглед на критериите 
за устойчиво развитие и процеса на 
проверка, основаващи се на други 
национални или международни схеми.
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Тези решения имат период на валидност 
не повече от 5 години.

Or. en

Обосновка

To ensure consistency between CEN’s remit in developing sustainability criteria for biofuels 
and decisions taken in the context of this directive with regard to compliance with the 
environmental sustainability criteria for biofuels and other bioliquids, it is desirable to base 
those decisions on CEN recommendations that will seek to define universal criteria, 
indicators and methodologies for defining sustainability criteria and demonstrating and 
verifying that these have been adhered to.

Изменение 905
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
по член 21, параграф 2 и се основават 
на препоръките на Европейския 
комитет по стандартизация CEN, 
който прави преглед на критериите 
за устойчиво развитие и процеса на 
проверка, основаващи се на други 
национални или международни схеми.
Тези решения имат период на валидност 
не повече от 5 години.

Or. en

Обосновка

To ensure consistency between CEN’s remit in developing sustainability criteria for biofuels 
and decisions taken in the context of this directive with regard to compliance with the 
environmental sustainability criteria for biofuels and other bioliquids, it is desirable to base 
those decisions on CEN recommendations that will seek to define universal criteria, 
indicators and methodologies for defining sustainability criteria and demonstrating and 
verifying that these have been adhered to.
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Изменение 906
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в
член 21, параграф 3. Тези решения имат 
период на валидност за не повече от 5 
години и могат да бъдат отменяни по 
инициатива на Комисията, на 
комитета, предвиден в член 21, 
параграф 2, или на Европейския 
парламент във всеки един момент, в 
който се породи значителна 
загриженост по отношение на 
надеждността на дадена схема.

Or. en

Изменение 907
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
по член 21, параграф 3. Тези решения 
имат период на валидност за не повече 
от 5 години и могат да бъдат 
отменяни по инициатива на 
Комисията, на комитета, предвиден в 
член 21, параграф 2, или на 
Европейския парламент във всеки 
един момент, в който се породи 
значителна загриженост по 
отношение на надеждността на 
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дадена схема.

Or. en

Обосновка

It is important to be able to react quickly if unforeseen issues arise in relation to the 
sustainability of biofuels.

Изменение 908
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
по член 21, параграф 2. Тези решения 
имат период на валидност за не повече 
от 5 години. Тези решения могат също 
така да бъдат отменяни по-рано, ако 
има доказателства за нарушаване на 
критериите за устойчиво развитие 
или ако схемите или споразуменията 
не могат да гарантират 
необходимите стандарти за 
надеждност, прозрачност и редовен 
независим одит.

Or. en

Обосновка

Article 16.6 says that the decisions to include international agreements and schemes will not 
be valid for more than 5 years. These decisions should also be revoked earlier, if evidence 
occurs that the agreements and schemes do not meet the necessary criteria or adequate 
standards of reliability, transparency and independent auditing.
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Изменение 909
Werner Langen

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато даден стопански оператор 
предложи доказателство или данни, 
придобити в съответствие със 
споразумение или схема, предмет на 
решение съгласно параграф 4, 
държавата-членка не следва да иска 
от заявителя да представя 
допълнително доказателство за 
спазване на съответния критерий за 
екологично устойчиво развитие.

заличава се

Or. de

Обосновка

The arrangements applicable to third-country imports are not specified. Regarding the 
conclusion of agreements with third countries, no mention is made of the criteria to be 
fulfilled, in particular mass balance. If only the EU supplies are subject to onerous 
requirements in terms of proof in the form of mass balance, this places third country suppliers 
at a significant competitive advantage.

Изменение 910
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато даден стопански оператор
предложи доказателство или данни, 
придобити в съответствие със 
споразумение или схема, предмет на
решение съгласно параграф 4, 
държавата-членка не следва да иска от 
заявителя да представя допълнително 
доказателство за спазване на съответния 
критерий за екологично устойчиво 

7. Когато даден доставчик на 
биогорива предложи доказателство или 
данни, придобити в съответствие със 
споразумение или схема, предмет на 
решение съгласно параграф 4, 
държавата-членка не изисква от 
доставчика на биогорива да представя 
допълнително доказателство за спазване 
на съответния критерий за екологично 
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развитие. устойчиво развитие.

Or. en

Обосновка

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance.

Изменение 911
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

The Directive should not seek to exclude any sustainable biofuel that meets the sustainability 
criteria set in Art. 15(1).

For the Directive to operate successfully the conditions set must be clear, verifiable, 
enforceable and not open to different interpretations. Any biofuel that meets these conditions 
should be acceptable.  There is therefore no need for article 15(8), which should be deleted.

Article 16.4 gives the Commission flexibility in dealing with the overseas sources of biofuels 
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required to meet the 2020 target.  There is no need for the Commission to have powers 
beyond this.

Изменение 912
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 913
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Европейската комисия назначава 
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комитет от независими експерти, 
който разработва механизъм за 
точно установяване и предприемане 
на мерки във връзка с непрякото 
въздействие на биоенергията върху 
промените в начина на използване на 
земята и непрякото въздействие 
върху намаляването на естествените 
гори или други естествени 
екосистеми, с начало на действие 
най-късно на 31 декември 2010 г. От 
съществено значение е да бъде 
включено непрякото въздействие.

Or. en

Обосновка

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels.

Изменение 914
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на въздействието на 
биогоривата и другите течни горива 

от биомаса върху емисиите на 
парникови газове

Изчисляване на въздействието на 
енергията от биомаса върху емисиите 

на парникови газове

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels. Therefore it is necessary to introduce a 
factor that deducts the impact of indirect land use change from the default or actual GHG-
values of biofuels. The factor will provide an incentive to use more efficient crops and to more 
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efficient land use.

Изменение 915
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – изречение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Намалението на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива или други течни горива от 
биомаса за целите, посочени в член 15, 
параграф 2, ще се изчислява както 
следва:

1. Намалението на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
енергията от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 2, се 
изчислява както следва:

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels. Therefore it is necessary to introduce a 
factor that deducts the impact of indirect land use change from the default or actual GHG-
values of biofuels. The factor will provide an incentive to use more efficient crops and to more 
efficient land use.

Изменение 916
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за биогоривата, по отношение на 
които е дадена в Част А или Част Б 
на Приложение VII приета стойност 
(default value) на намалението на 
емисиите на парникови газове за 
съответния начин на производство на 
биогоривото, при изчислението следва 

заличава се
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да се използва тази приета стойност;

Or. en

Обосновка

The use of actual values must be preferred. The use of disaggregated default values is 
possible for certain steps of the production process.

Изменение 917
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за биогоривата, по отношение на 
които е дадена в Част А или Част Б на 
Приложение VII приета стойност 
(default value) на намалението на 
емисиите на парникови газове за 
съответния начин на производство на 
биогоривото, при изчислението следва 
да се използва тази приета стойност;

а) за биогоривата, по отношение на 
които е дадена в част А или част Б на 
приложение VII приета стойност на 
намалението на емисиите на парникови 
газове за съответния начин на 
производство на биогоривото, и когато 
стойността el за тези биогорива, 
изчислена в съответствие с точка 7 
от част В на приложение VІІ, е равна 
или по-малка от нула, при 
изчислението се използва тази приета 
стойност;

Or. en

Обосновка

Default values for greenhouse gas savings of biofuels must take in to account land use 
change. The Council has identified this as a major loophole that may allow the destruction of 
carbon stocks.
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Изменение 918
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за биогоривата, по отношение на 
които е дадена в Част А или Част Б на 
Приложение VII приета стойност 
(default value) на намалението на 
емисиите на парникови газове за 
съответния начин на производство на 
биогоривото, при изчислението следва 
да се използва тази приета стойност;

а) за енергията от биомаса, по 
отношение на която е дадена в част А 
или част Б на приложение VII приета 
стойност на намалението на емисиите на 
парникови газове за съответния начин 
на производство на енергия от 
биомаса, при изчислението се използва 
тази приета стойност, умножена по 
коефициента за непряка промяна на 
начина на използване на земята;

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels. Therefore it is necessary to introduce a 
factor that deducts the impact of indirect land use change from the default or actual GHG-
values of biofuels. The factor will provide an incentive to use more efficient crops and to more 
efficient land use.

Изменение 919
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие с 
методиката, посочена в Част В на 
Приложение VII; или

б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие с 
методиката, посочена в част В на 
приложение VII, умножена по 
коефициента за непряка промяна на 
начина на използване на земята; или
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Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels. Therefore it is necessary to introduce a 
factor that deducts the impact of indirect land use change from the default or actual GHG-
values of biofuels. The factor will provide an incentive to use more efficient crops and to more 
efficient land use.

Изменение 920
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез използване на стойност, 
изчислена в съответствие с методиката, 
посочена в Част В на Приложение VII, 
като сбор на действителните стойности, 
отговарящи на някои стъпки от 
производствения процес и на 
разпределени приети стойности 
(disaggregated default values) от Част Г 
или Част Д на Приложение VII за 
останалите стъпки от производствения 
процес.

в) чрез използване на стойност, 
изчислена в съответствие с методиката, 
посочена в част В на приложение VII, 
като сбор от действителните стойности, 
отговарящи на някои стъпки от 
производствения процес и на 
разпределени приети стойности от част
Г или част Д на приложение VII за 
останалите стъпки от производствения 
процес, като всички стойности се 
умножават по коефициента за 
непряка промяна на начина на 
използване на земята;

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels. Therefore it is necessary to introduce a 
factor that deducts the impact of indirect land use change from the default or actual GHG-
values of biofuels. The factor will provide an incentive to use more efficient crops and to more 
efficient land use.
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Изменение 921
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Коефициентът за непряка 
промяна на начина на използване на 
земята се изчислява на всеки две 
години, като увеличението на 
използването на земята, дължащо се 
на производство на енергия от храни 
и хранителни суровини, се раздели на 
увеличението на използването на 
земята, дължащо се на производство
на храни и хранителни суровини, плюс 
увеличението, дължащо се на 
производство на енергия от биомаса.

Коефициентът е равен на 1.0 в 
момента на влизане в сила на 
настоящата директива и за първи 
път се изчислява две години след 
влизането в сила на базата данни за 
глобалното използване на земята и 
промените в използването на земята.
Преди 2010 г. Комисията публикува 
методологията на изчисление на 
коефициента на непряката промяна 
на начина на използване на земята, 
като отчита възможната 
необходимост от изключване на 
ерозиралите земи, както и метод за 
разграничаване на различните типове 
земя или начина на използване на 
земята.

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
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forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels. Therefore it is necessary to introduce a 
factor that deducts the impact of indirect land use change from the default or actual GHG-
values of biofuels. The factor will provide an incentive to use more efficient crops and to more 
efficient land use.

Изменение 922
Werner Langen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) По отношение на това се приема, 
че производственият процес е 
идентичен с производствения процес, 
върху който се основават 
разпределените приети стойности, 
предвидени в част Г или Д от 
приложение VI за останалите стъпки 
от производствения процес.

Or. de

Обосновка

The values were established taking into account allocations for the various production 
processes (on the basis of specific plant configuration and conversion factors). Hence these 
values can only be taken into account if the production pathways and conversion plant is 
identical. Any disparities in this respect render the values unusable.

Изменение 923
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавят се емисиите, дължащи се 
на непряка промяна на начина на 
използване на земя, както е посочено в 
част В на приложение VІІ, освен ако 
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производството се основава на 
суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи и земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 
отпадъци.

Or. en

Обосновка

Emissions from indirect land use change is not covered by the Commissions proposal. Recent 
research shows that these emissions may be significant. Emissions therefore need to be added 
to default values, as well as to any calculated value.

Изменение 924
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията възлага на Европейския 
комитет по стандартизация CEN да 
разработи ясен и добре дефиниран 
процес за:
а) изчисляване на типичните 
стойности съгласно принципите, 
включени в приложение VІІ В;
б) извеждане на приетите стойности 
от типичните стойности;
представяне и проверка на 
предложените отклонения от 
приетите стойности от гледна 
точка както на данните, така и на 
методологията, като се спазват 
принципите, включени в приложение 
VІІ В.

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. Assumptions on e.g. fertiliser GHG 
footprint can have a significant impact. There are methodological issues involved. 
Traceability may be a problem. It is suggested to impose typical values, to be revisited 
regularly to account for changes in the industry.

Изменение 925
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията възлага на Европейския 
комитет по стандартизация CEN да 
разработи ясен и добре дефиниран 
процес за:
а) изчисляване на типичните 
стойности съгласно принципите, 
включени в приложение VІІ В;
б) извеждане на приетите стойности 
от типичните стойности;
представяне и проверка на 
предложените отклонения от 
приетите стойности от гледна 
точка както на данните, така и на 
методологията, като се спазват 
принципите, включени в приложение 
VІІ В.

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. Assumptions on e.g. fertiliser GHG 
footprint can have a significant impact. There are methodological issues involved. 
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Traceability may be a problem. It is suggested to impose typical values, to be revisited
regularly to account for changes in the industry.

Изменение 926
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Най-късно до 31 декември 2009 г. 
държавите-членки представят на 
Комисията списък на пустеещите, 
ерозирали или маргинални земи, 
производството на енергийни култури 
върху които би могло да доведе до 
нетно намаляване на въглеродните 
емисии, съпроводен с описание на 
метода и данните, използвани при 
неговото съставяне. Използваният метод 
отчита почвените характеристики, 
климата и очакваните добиви на 
селскостопански суровини.

Or. en
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Изменение 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приетите стойности (default 
values) по отношение на биогоривата, 
посочени в Част А на Приложение 
VII, както и разпределените приети 
стойности (disaggregated default 
values) по отношение на 
отглеждането на суровини за 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, посочени в Част Г на 
Приложение VII, могат да се 
прилагат само когато съответните 
суровини са отгледани:

заличава се

а) извън Общността; или
б) в Общността, в райони включени в 
списъците, посочени в параграф 2.
По отношение на тези биогорива или 
други течни горива от биомаса, които 
не попадат в обхвата на нито една 
от горните букви, следва да се 
използват действителните 
стойности за емисиите при 
отглеждането.

Or. en

Изменение 928
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приетите стойности (default 
values) по отношение на биогоривата, 
посочени в Част А на Приложение 
VII, както и разпределените приети 

3. Разпределените приети стойности по 
отношение на отглеждането на 
суровини за транспортни и течни 
горива от биомаса, посочени в част Г на 
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стойности (disaggregated default values)
по отношение на отглеждането на 
суровини за биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, посочени в 
Част Г на Приложение VII, могат да се 
прилагат само когато съответните 
суровини са отгледани:

приложение VII, могат да се прилагат 
само когато съответните суровини са 
отгледани:

Or. en

Обосновка

Actual values must be the preferable option. Disaggregated default values for cultivation 
should only be used when the raw materials originate from third countries and from idle, 
marginal and degraded lands that have been identified in paragraph 2.

Изменение 929
Anni Podimata

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в Европейската общност в 
региони, определени от държавите-
членки като региони с ниска 
производителност.

Or. en

Обосновка

This amendment is necessary in order to not exclude the use of local feedstock and thus not to 
distort competition between agricultural regions with lower yields than average.
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Изменение 930
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на тези биогорива или 
други течни горива от биомаса, които не 
попадат в обхвата на нито една от 
горните букви, следва да се използват 
действителните стойности за емисиите 
при отглеждането.

По отношение на биомаса, биогорива 
или други течни горива от биомаса, 
които не попадат в обхвата на нито една 
от горните букви, се използват 
действителните стойности за емисиите 
при отглеждането.

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 931
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Емисии, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
земята, се добавят към всички 
транспортни горива от биомаса, 
освен ако производството се основава 
на суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи или земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 
отпадъци.

Or. en
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Обосновка

GHG emissions from indirect land use change are applied to all transport fuels from biomass 
other than production from raw material grown on idle, marginal and degraded land where 
producers can prove a net carbon benefit through direct land use change.

Изменение 932
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Най-късно до 31 декември 2010 г. и 
на всеки две години след това 
Комисията извършва преглед на
типичните и приетите стойности в 
приложение VII, като отделя специално 
внимание на емисиите от дейности по
отглеждането. По отношение на 
типичните и приетите стойности за 
отглеждане, до 31 декември 2010 г. 
Комисията представя нов списък с 
действителни и приети стойности, 
които отразяват регионалните и 
климатичните условия. Като част 
от този процес на преглед се търси 
мнението на производителите, както 
от трети държави, така на 
територията на Общността. Освен 
това Комисията извършва оценка и 
ако е необходимо, предлага типични и 
приети стойности за отглеждане, 
при което се използват методи на 
устойчиво и екологично чисто 
земеделие. 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. Извършва се преглед на 
стойностите на емисиите, дължащи 
се на  непряка промяна на начина на 
използване на земята, посочени в 
част В на приложение VІІ, и същите 
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се привеждат в съответствие с 
начина на използване на земята и/или 
фактори, специфични за суровините.

Or. en

Обосновка

The COM proposes very generalized (global averages) values for cultivation that are very far 
from reflecting the large physical variations. Measuring actual emissions from cultivation is 
difficult and very costly for economic operators. The COM should therefore present 
regionalized default values for production that more accurately reflect differences. Further, 
values for emissions caused by indirect land use change should be adapted to the land use 
requirements for specific feedstock.

Изменение 933
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2012 г., въз основа на 
прегледа, извършен в съответствие с 
процеса, разработен от Европейския 
комитет по стандартизация CEN 
съгласно член 17, параграф 1, относно 
оценените типични и приети стойности 
в част Б и част Д на приложение VII, 
като отделя специално внимание на 
емисиите от транспорта и преработката 
и може да реши при необходимост да 
коригира стойностите. 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
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Обосновка

The same process should be used to first establish and later review typical and default values.

Изменение 934
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2012 г., въз основа на 
прегледа, извършен в съответствие с 
процеса, разработен от Европейския 
комитет по стандартизация CEN 
съгласно член 17, параграф 1, относно 
оценените типични и приети стойности 
в част Б и част Д на приложение VII, 
като отделя специално внимание на 
емисиите от транспорта и преработката 
и може да реши при необходимост да 
коригира стойностите. 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 same process should be used to first establish and later review typical and default values.
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Изменение 935
Werner Langen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2012 г. и впоследствие на 
всеки две години относно оценените 
типични и приети стойности в част Б и 
част Д на приложение VII, като отделя
специално внимание на емисиите от 
транспорта и преработката и може да 
реши при необходимост да коригира 
стойностите. 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. de

Обосновка

Regular checks and the possibility of correcting values guarantee a reliable basis for 
establishing the sustainability of biofuels and other bioliquids.

Изменениe 936
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4. Комисията следва да докладва най-
късно до 31 декември 2012 г. относно 
оценените типични и приети стойности 
(typical and default values) в Част Б и
Част Д на Приложение VII, като 
отдели специално внимание на 
емисиите от транспорта и преработката 

4. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2012 г. относно оценените 
типични и приети стойности в части А,
Б, Г и Д на приложение VII, като отделя
специално внимание на емисиите от 
транспорта и преработката и може да 
реши при необходимост да коригира 
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и може да реши, в които случаи е 
необходимо, да коригира стойностите. 
Такава мярка, предназначена да 
промени несъществени елементи на 
настоящата директива, следва да бъде 
приета в съответствие с процедурата за
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

стойностите. 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. sl

Обосновка

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.

Изменение 937
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2012 г. относно оценените 
типични и приети стойности в части А,
Б, Г и Д на приложение VII, като отделя
специално внимание на емисиите от 
транспорта и преработката и може да 
реши при необходимост да коригира 
стойностите. 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

It is important that the Directive allows the possibility to update the typical and default values 
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not only for future biofuels pathways but also for existing pathways.

Изменение 938
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение VII може да претърпи 
корекции, в съответствие с техническия 
и научния напредък. 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. Всяко коригиране или 
добавка към списъка на приетите 
стойности (default values) в Приложение
VII следва да става при спазване на 
следните правила:

5. Приложение VII може да претърпи 
корекции в съответствие с техническия 
и научния напредък. 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, като се 
отчитат процесите, разработени от 
Европейския комитет по 
стандартизация CEN, и препоръките, 
дадени от него съгласно член 17, 
параграф 1. Всяко коригиране или 
добавка към списъка на приетите 
стойности в приложение VII става при 
спазване на следните правила:

Or. en

Обосновка

CEN specifications cover labelling procedures. For consumer clarity, special labelling should 
be mandated only when the fuel does not conform to the standard specification. This would 
allow changing CEN specification without having to change the directive. There are biofuels 
that can be blended at more then 10% by volume while still complying with the CEN 
specification and therefore requiring no special labelling.
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Изменение 939
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение VII може да претърпи 
корекции, в съответствие с техническия 
и научния напредък. 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. Всяко коригиране или 
добавка към списъка на приетите 
стойности (default values) в Приложение
VII следва да става при спазване на 
следните правила:

5. Приложение VII може да претърпи 
корекции в съответствие с техническия 
и научния напредък. 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, като се 
отчитат процесите, разработени от 
Европейския комитет по 
стандартизация CEN, и препоръките, 
дадени от него съгласно член 17, 
параграф 1. Всяко коригиране или 
добавка към списъка на приетите 
стойности в приложение VII става при 
спазване на следните правила:

Or. en

Обосновка

Revisions of Annex VII should be carried out following and well defined and consistent 
process that will be defined as part of the CEN remit.

Изменение 940
Werner Langen

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Приложение VII може да претърпи 
корекции в съответствие с техническия 
и научния напредък. Такава мярка, 
предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 

5. Приложение VII може да претърпи 
корекции в съответствие с техническия 
и научния напредък и обхваща също 
така включването на стойности за 
производството на биогорива и сходни 
на тях горива или други суровини. 
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съответствие с процедурата за
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3. Всяко коригиране или 
добавка към списъка на приетите 
стойности (default values) в Приложение
VII следва да става при спазване на 
следните правила:

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. Всяко коригиране или 
добавка към списъка на приетите 
стойности в приложение VII става при 
спазване на следните правила:

Or. de

Обосновка

The amendment to Article 17(5) makes it possible to use typical standard values only in 
respect of contributions which are small in comparison with total emissions.

Изменение 941
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случаите, когато приносът на даден 
фактор към общите емисии е малък, или 
когато е налице ограничено вариране, 
или когато разходите или 
трудностите при установяване на 
действителните стойности са 
високи, като приети стойности (default 
values) ще се вземат характерните 
стойности за нормалните 
производствени процеси;

а) в случаите, когато приносът на даден 
фактор към общите емисии е под 5%
или когато практически няма
вариране, като приети стойности се 
вземат характерните стойности за 
нормалните производствени процеси;

Or. en

Обосновка

More precise guidance is needed for the review of default values in comitology.
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Изменение 942
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) във всички останали случаи, приетите 
стойности ще са оценени 
консервативно в сравнение с 
характерните стойности за 
нормалните производствени процеси.

б) във всички останали случаи приетите 
стойности представляват 90-ия 
процентил на стойностите за 
производствените процеси.

Or. en

Обосновка

Default values should be set according to a consistent rule and in order to not benefit worst 
performers, they should be conservative.

Изменениe 943
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки трябва да 
осигурят предоставяне на 
информация на обществеността 
относно възможността за ползване 
на биогорива и други възобновяеми 
горива за транспортни цели. Също 
така, по отношение на процентното 
съдържание на биогорива, смесени с 
течни горива с минерален произход, 
ако то надвишава граничната 
стойност от 10 обемни процента, 
държавите-членки следва да изискват 
то да бъде обявено на местата за 
продажба.

заличава се

2. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
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съответстващо на посочената в 
Приложение V спецификация, следва в 
срок най-късно до 31 декември 2010 г. 
да стане достъпно на тези 
бензиностанции, които имат повече 
от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво. 
3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение VI спецификация, или 
друго дизелово гориво със съдържание 
на биодизел от поне 5 обемни 
процента, следва в срок най-късно до 
31 декември 2014 г. да стане достъпно 
на тези бензиностанции, които имат 
повече от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.
4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите 
национални задължения за използване 
на възобновяема енергия, приносът на 
тези биогорива, които са произведени 
от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали ще бъде 
отчитан в двоен размер в сравнение с 
останалите биогорива.

Or. it

Обосновка

The directive should set global objectives for biofuels and make it clear that these objectives 
can be achieved using any kind of biofuels provided they are produced by environmentally 
and socially sustainable methods.  The fuels directive should stipulate both parameters with 
environmental significance and the labelling required for fuels which do not meet the
standards CEN EN228 and EN590.
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Изменение 944
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
осигурят предоставяне на информация
на обществеността относно 
възможността за ползване на биогорива 
и други възобновяеми горива за 
транспортни цели. Също така, по 
отношение на процентното 
съдържание на биогорива, смесени с 
течни горива с минерален произход, ако 
то надвишава граничната стойност от 
10 обемни процента, държавите-
членки следва да изискват то да бъде 
обявено на местата за продажба.

1. Държавите-членки осигуряват 
предоставяне на информация на 
обществеността относно възможността 
за ползване на биогорива и други 
възобновяеми горива за транспортни 
цели в случаите, когато процентното 
съдържание на биогорива, смесени с 
течни горива с минерален произход 
надвишава граничната стойност, 
дефинирана в спецификациите на 
продуктите, издадени от 
Европейския комитет по 
стандартизация CEN.

Or. en

Обосновка

CEN specifications cover labelling procedures. For consumer clarity, special labelling should 
be mandated only when the fuel does not conform to the standard specification. This would 
allow changing CEN specification without having to change the directive. There are biofuels 
that can be blended at more then 10% by volume while still complying with the CEN 
specification and therefore requiring no special labelling.

Изменение 945
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение V спецификация, следва в 
срок най-късно до 31 декември 2010 г. 
да стане достъпно на тези 

заличава се
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бензиностанции, които имат повече 
от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво. 

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Обосновка to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Изменениe 946
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение V спецификация, следва в 
срок най-късно до 31 декември 2010 г. 
да стане достъпно на тези 
бензиностанции, които имат повече 
от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво. 

заличава се

Or. it

Обосновка

Technical specifications should be included in the biofuels directive.
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Изменение 947
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение V спецификация, следва в 
срок най-късно до 31 декември 2010 г. 
да стане достъпно на тези 
бензиностанции, които имат повече 
от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Обосновка to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Изменение 948
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение V спецификация, следва в 
срок най-късно до 31 декември 2010 г. 
да стане достъпно на тези 
бензиностанции, които имат повече 
от две колонки за зареждане с 

заличава се
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дизелово гориво.

Or. en

Обосновка

The directive should be technology neutral and should not favour any individual biofuel 
option. Furthermore,  the proposed values in annexes V and VI are not suitable for all 
conditions, for instance it would be impossible to use these fuels in Nordic winter conditions.

Изменение 949
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение VI спецификация, или 
друго дизелово гориво със съдържание 
на биодизел от поне 5 обемни 
процента, следва в срок най-късно до 
31 декември 2014 г. да стане достъпно 
на тези бензиностанции, които имат 
повече от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се

Or. en

Обосновка

The directive should be technology neutral and should not favour any individual biofuel 
option. Furthermore, the proposed values in annexes V and VI are not suitable for all 
conditions, for instance it would be impossible to use these fuels in Nordic winter conditions.
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Изменениe 950
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение VI спецификация, или 
друго дизелово гориво със съдържание 
на биодизел от поне 5 обемни 
процента, следва в срок най-късно до 
31 декември 2014 г. да стане достъпно 
на тези бензиностанции, които имат 
повече от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се

Or. it

Обосновка

Technical specifications should be included in the biofuels directive.

Изменение 951
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение VI спецификация, или 
друго дизелово гориво със съдържание 
на биодизел от поне 5 обемни 
процента, следва в срок най-късно до 
31 декември 2014 г. да стане достъпно 
на тези бензиностанции, които имат 
повече от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Обосновка to regulate FAME as part of diesel fuel specifications. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annexes V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Изменение 952
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение VI спецификация, или 
друго дизелово гориво със съдържание 
на биодизел от поне 5 обемни 
процента, следва в срок най-късно до 
31 декември 2014 г. да стане достъпно 
на тези бензиностанции, които имат 
повече от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent Обосновка to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).
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Изменение 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да гарантират достатъчни 
варианти за горива за превозни 
средства с нулеви емисии.

Or. en

Обосновка

Breakthrough of promising technologies is often inhibited by lack of infrastructure. Lack of 
fuelling options for electric or hydrogen cars is one reason that consumers will not buy them.

Изменение 954
Werner Langen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграфи 2 и 3 се прилагат 
mutatis mutandi по отношение на 
бензин, съдържащ биоетанол.

Or. de

Обосновка

In order to achieve biofuel objectives it is essential to ensure that petrol containing biofuel 
ingredients is consistently available at all filling stations.
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Изменение 955
Werner Langen

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Обосновка

The purpose of applying a factor of two to the contribution by unconventional biofuels is, in 
accordance with recital No 49, to improve their profitability. This means that they are 
credited with a notional emission reduction. In other words, 50% of their calculated emission 
reduction is in fact not achieved. This seriously distorts competition between the biofuels to 
achieve optimal emission reductions in favour of unconventional biofuels.

Изменение 956
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В случай на целулозни биогорива, 
биогаз и биогорива от отпадни 
растителни или животински 
мазнини или нехранителни 
растителни продукти, за да бъде 
постигната целта, определена в член 
3, параграф 3, държавите-членки 
могат да въведат финансови 
механизми за компенсиране на 
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останалите биогорива. допълнителните разходи по 
производството на този тип 
биогорива или да приложат 
освобождаване от данъци или 
намаляване на данъчната ставка под 
съответния данъчен контрол, като се 
избягва свръхкомпенсирането и 
стимулите се предоставят най-късно 
до 2020 г.
Изследванията и развитието в 
областта на възобновяемата енергия 
в транспорта, както и развитието на 
системи за устойчив транспорт 
силно се насърчават както на 
равнище държава-членка, така и на 
общностно равнище и могат да 
получат допълнителна подкрепа.

Or. en

Обосновка

To give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport (including also 
electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in Member States 
should be proportional to the GHG saving. However, it needs to be avoided that European 
tax money serves for subsidising 3rd country producers. To promote cellulosic biofuels, 
biogas and biofuels from waste vegetable or animal oil or non food vegetable and to off-set 
the at least initially higher production costs member states can take supportive measures. 
However, overcompensation must be avoided.

Изменение 957
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
тези биогорива, които са произведени 
от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на биогорива, 
приносът на биогоривата, при които
намалението на емисиите на 
парникови газове надхвърля минимума 
от 35 %, се стимулира, като 
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лигноцелулозни материали ще бъде 
отчитан в двоен размер в сравнение с 
останалите биогорива.

коефициентът се прилага 
пропорционално на подобрението на 
емисиите на парникови газове при 
тези горива спрямо минимума от 
35%*.
* Например, приносът на биогориво с 
намаление на емисиите на парникови газове 
от 70 % се отчита в двоен размер в сравнение 
с биогорива с 35 % намаление на емисиите на 
парникови газове.

Or. en

Обосновка

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented GHG 
performance benefits, i.e. inherent GHG emission reduction capabilities. This would fulfil the 
need to develop better performing biofuels and open the door towards advanced biofuel 
generations.

Изменение 958
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на биогорива, 
приносът на биогоривата, при които
намалението на емисиите на 
парникови газове надхвърля минимума 
от 35 %, се стимулира, като 
коефициентът се прилага 
пропорционално на подобрението на 
емисиите на парникови газове при 
тези горива спрямо минимума от 
35%*.
* Например, приносът на биогориво с 
намаление на емисиите на парникови газове 
от 70 % се отчита в двоен размер в сравнение 
с биогорива с 35 % намаление на емисиите на 
парникови газове.
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Or. en

Обосновка

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented GHG 
performance benefits, i.e. inherent GHG emission reduction capabilities. This would fulfil the 
need to develop better performing biofuels and open the door towards advanced biofuel 
generations.

Изменение 959
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
енергията от биомаса, произведена от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали, се отчита в двоен размер в 
сравнение с останалите биогорива, при 
условие, че намалението на емисиите 
на парникови газове е най-малко 70%.

Or. en

Обосновка

Only the most efficient energy from biomass should be rewarded by double counting.
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Изменениe 960
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
биогоривата, при които се постига 
намаление на емисиите на парникови 
газове по-голямо от 70%, се отчита в 
двоен размер в сравнение с останалите 
биогорива.

Or. sl

Обосновка

As far as possible, incentives should be technologically neutral.

Изменение 961
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
биогоривата, които са произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали, както и водорасли и 
неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването, се отчита в двоен 
размер в сравнение с останалите 
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биогорива.

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 962
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
биогоривата, които са произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали, както и водорасли и 
неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването, се отчита в двоен 
размер в сравнение с останалите 
биогорива.

Or. fr

Обосновка

It is vital to promote second generation biofuels.  Algae and plants such as jatropha are 
sources that should be considered. The main advantage of jatropha is that it grows in semi-
arid areas given over to extensive stockfarming where traditional food-based agriculture is at 
a strict minimum.  As a result, plants such as this are not in direct competition with vital food 
crops.



PE409.429v01-00 64/110 AM\731122BG.doc

BG

Изменение 963
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
биогоривата, които са произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали, както и водорасли и 
неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването, се отчита в двоен 
размер в сравнение с останалите 
биогорива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 964
Lena Ek

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които са произведени на 
ерозирала/пустееща земя или от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
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биогорива. материали се отчита в двоен размер в 
сравнение с останалите биогорива.

Or. en

Обосновка

Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded/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.

Изменениe 965
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите национални 
задължения за използване на 
възобновяема енергия, приносът на 
биогоривата, които са произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали, лигноцелулозни 
материали и водорасли се отчита в 
двоен размер в сравнение с останалите 
биогорива.

Or. sl

Обосновка

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.
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Изменение 966
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки осигуряват 
специални финансови стимули за 
целулозни биогорива с цел 
компенсиране на допълнителните 
производствени разходи при този тип 
биогорива, включително 
освобождаване от данъци или 
намаляване на данъчните ставки под 
съответния данъчен контрол, като се 
избягва свръхкомпенсирането, 
предоставянето на стимулите е 
ограничено във времето и е в 
съответствие с общите правила за 
държавни помощи.
Изследванията и развитието в 
областта на възобновяемата енергия 
в транспорта, както и развитието на 
системи за устойчив транспорт, 
силно се насърчават както на 
равнище държава-членка, така и на 
общностно равнище, и могат да 
получат допълнителна подкрепа.

Or. en

Обосновка

Incentives should be given for the development of most advanced & best available 
alternatives in transport.  Promoting cellulosic biofuel production encourages specifically 
regionally produced biomass thus minimising environmental burden. To promote cellulosic 
biofuels and to off-set the at least initially higher production costs Member States can take 
specific supportive measures in line with the energy taxation provisions and the  general rules 
for state aid.
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Изменение 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Всеки механизъм за насърчаване, 
включително финансови стимули, 
създаден от държавата-членка за 
широкомащабно производство и 
използване/потребление на 
възобновяема енергия в транспорта, е 
пропорционален на намалението на 
емисии на парникови газове. 
Изследванията и развитието в 
областта на възобновяемата енергия 
в транспорта, както и развитието на 
системи за устойчив транспорт, 
силно се насърчават както на 
равнище държава-членка, така и на 
общностно равнище, и могат да 
получат допълнителна подкрепа.

Or. en

Обосновка

In order to give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport 
(including also electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in 
Member States should be proportional to the GHG saving.

Изменение 968
Jerzy Buzek

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При разглеждането на 
възможността за използване на 
биогоривата за транспортни цели 
следва да се насърчава използването 
на технологиите на хибридните 
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двигатели, при които допълващото се 
производство на енергия от двигател 
с вътрешно горене и от 
електродвигател, захранван от 
презаредима батерия, допринася 
значително за намаляване на 
потреблението на гориво по време на 
превоза.

Or. en

Обосновка

Currently, Hybrid Electric Vehicles offer a significant reduction in the fossil fuel consumption 
per km for road transportation vehicles. The use of such technologies should be considered as 
a tool for achieving the overall and the targeted objectives proposed in this Directive.

Изменение 969
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Механизмите за подпомагане на 
биогоривата в държавите-членки 
следва по-специално да насърчават 
биогорива с намаление на емисиите на 
парникови газове, по-голямо от 
изискването по член 15, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Member States should be allowed to impose further, additional sustainability criteria if 
necessary.
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Изменение 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Предложение за директива
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Пречки пред постигането на 

националните цели
Ако държава-членка прецени, че 
поради
1) недостиг на пазара на 
произвежданите по устойчив начин 
горива или на гаранции за произход 
или
2) всякакви административни или 
правни ограничения, които не 
произтичат от нейната 
отговорност,
тя не е в състояние да спази дела на 
енергия от възобновяеми източници в 
крайното потребление на енергия 
през 2020 г., посочен в третата 
колона на таблицата в приложение I, 
тя уведомява Комисията за това 
възможно най-бързо. Комисията 
приема решение дали посочените по-
горе пречки наистина са били налице 
и ако случаят е такъв, решава каква 
корекция да бъде направена на 
крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници на тази 
държава-членка за 2020 г.

Or. en
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Изменение 971
Werner Langen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да подадат
доклад до Комисията за напредъка на 
насърчаването на използването на 
енергия от възобновяеми източници не 
по-късно от 30 юни 2011 г., като 
следващите доклади ще бъдат подавани
през периоди от по 2 години. 

1. Държавите-членки подават доклад до 
Комисията за напредъка на 
насърчаването на използването на 
енергия от възобновяеми източници не 
по-късно от 31 декември 2011 г., като 
следващите доклади се подават през 
периоди от по 2 години. 

Or. de

Обосновка

It is technically impossible to submit the report by the end of June, since a number of Member 
States do not have all the necessary data until October each year.

Изменение 972
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да подадат
доклад до Комисията за напредъка на 
насърчаването на използването на 
енергия от възобновяеми източници не 
по-късно от 30 юни 2011 г., като 
следващите доклади ще бъдат подавани
през периоди от по 2 години. 

1. Държавите-членки подават доклад до 
Комисията за напредъка на 
насърчаването на използването на 
енергия от възобновяеми източници не 
по-късно от 31 декември 2011 г., като 
следващите доклади се подават през 
периоди от по 3 години. 

Or. de

Обосновка

The objective should be to achieve less bureaucracy not more.
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Изменение 973
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дяловете по сектори и общо на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници през предходните две 
календарни години и взетите или 
планирани мерки на национално 
равнище за насърчаване на растежа на 
възобновяемата енергия, като се вземе
под внимание индикативната крива от 
Част Б на Приложение 1;

а) дяловете по сектори и общо на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници през предходните две 
календарни години и предпретите или 
планирани в съответствие с 
изискванията на настоящата 
директива мерки на национално 
равнище за насърчаване на растежа на 
възобновяемата енергия, като се вземат
под внимание задължителните 
минимални междинни цели от част Б 
на приложение 1;

Or. en

Обосновка

To ensure that Member States are truly progressing and not leaving decisions till the year 
2020 the trajectory has to be binding and seen as a minimum level of ambition.

Изменение 974
Herbert Reul

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дяловете по сектори и общо на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници през предходните две
календарни години и взетите или 
планирани мерки на национално 
равнище за насърчаване на растежа на 
възобновяемата енергия, като се вземе 
под внимание индикативната крива 

а) дяловете по сектори и общо на 
енергията от възобновяеми енергийни 
източници през предходните три
календарни години и взетите или 
планирани мерки на национално 
равнище за насърчаване на растежа на 
възобновяемата енергия;
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от Част Б на Приложение 1;

Or. de

Обосновка

The objective should be to achieve less bureaucracy not more.

Изменение 975
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждането и действието на 
насърчителните схеми и на другите 
мерки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, както и 
евентуални промени в използваните 
мерки в сравнение с посочените в 
националния план за действие на 
съответната държава-членка;

б) въвеждането, последващите 
изменения и действието на 
насърчителните схеми и на другите 
мерки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, както и 
евентуални промени в използваните 
мерки в сравнение с посочените в плана
за действие за възобновяема енергия на 
съответната държава-членка;

Or. en

Изменение 976
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждането и действието на 
насърчителните схеми и на другите 
мерки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, както и 
евентуални промени в използваните 
мерки в сравнение с посочените в 
националния план за действие на 

б) въвеждането и действието на 
насърчителните схеми и на другите 
мерки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, както и 
евентуални промени в използваните 
мерки в сравнение с посочените в 
националния план за действие на 
съответната държава-членка, както и
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съответната държава-членка; свързаните с това разходи и 
механизми;

Or. de

Обосновка

In order to achieve public transparency, it is necessary to provide information on the 
additional costs to consumers of measures to promote the support schemes.

Изменение 977
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали.

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали; водорасли и 
неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването;

Or. en

Обосновка

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.
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Изменение 978
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали.

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали, водорасли и 
неполивни растения, отглеждани в 
безводни области с цел борба срещу 
опустиняването;

Or. en

Обосновка

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

Изменениe 979
Françoise Grossetête

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
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сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали.

сравнение с други сравними 
приложения, например приложенията 
за комбинирано производство на 
енергия, но в същото време може да са 
свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали.

Or. fr

Обосновка

Energy production in co-generation plants deserves to be encouraged.  It is vital in particular 
for the Member States to encourage the use of biomass in co-generation plants since the 
overall output of these plants is much higher than when electricity alone is produced.

Изменениe 980
Romana Jordan Cizelj

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и
лигноцелулозни материали.

в) как, където това е необходимо, 
държавите-членки са структурирали 
своите насърчителни схеми с оглед да 
бъдат взети предвид такива приложения 
на възобновяема енергия, които дават 
допълнителни странични ползи в 
сравнение с други сравними 
приложения, но в същото време може да 
са свързани с по-високи разходи —
включително по отношение на 
биогоривата от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали,
лигноцелулозни материали и водорасли.

Or. sl

Обосновка

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
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promoted by counting their contribution as double.

Изменение 981
Werner Langen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) план за разработването на всички 
енергийни източници в Европа с ниски 
емисии на CO2;

Or. de

Обосновка

All energy sources which are low in CO2 in Europe must be further developed in order to 
achieve significant CO2 reduction.

Изменение 982
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) напредъка, постигнат в 
процедурите за градоустройствено 
планиране по отношение на 
увеличеното ползване на 
топлофикационни и охладителни 
системи, използващи възобновяеми 
източници;

Or. en
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Изменение 983
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) взетите мерки за осигуряване на 
преноса и разпределението на 
електроенергия от възобновяеми 
източници и за подобряване на 
нормативната рамка относно поемането 
и разпределянето на разходите, 
посочено в член 14, параграф 3;

е) взетите мерки за осигуряване на 
преноса и разпределението на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, по-специално, където това 
е подходящо, от морски вятър, и за 
подобряване на нормативната рамка 
относно поемането и разпределянето на 
разходите, посочено в член 14, параграф 
3;

Or. en

Обосновка

Offshore wind power could meet more than 4% of EU power consumption in 2020. The 
transmission and distribution of electricity from offshore wind is therefore vital. A fully 
developed European offshore wind resource could deliver a capacity of several hundred GW 
to supply our future energy demands; the extent to which the barriers are resolved will 
determine the capacity that will result.

Изменение 984
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) развитията в областта на 
достъпността и специфицирането на 
използването и съотношението на 
биомаса за енергийни цели, 
включително естеството, 
количеството и страната на 
произход на ресурсите от внос;

Or. en
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Изменение 985
Hannes Swoboda

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали;

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали, водорасли и неполивни 
растения, отглеждани в безводни 
области с цел борба срещу 
опустиняването;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 986
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали;

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали, водорасли и неполивни 
растения, отглеждани в безводни 
области с цел борба срещу 
опустиняването;

Or. en
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Обосновка

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

Изменениe 987
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали; 

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали, лигноцелулозни 
материали и водорасли;

Or. sl

Обосновка

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.

Изменениe 988
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали; 

и) разработването и дела на 
биогоривата, произвеждани от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали, водорасли и 
лигноцелулозни материали; 

Or. it
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Изменениe 989
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

й) оценка за въздействието на 
производството на биогорива върху 
биоразнообразието, водните ресурси, 
качеството на водите и качеството на 
почвите; и

й) оценка за въздействието на 
производството на биомаса и биогорива 
върху биоразнообразието, водните 
ресурси, качеството на водите и 
качеството на почвите; и

Or. sl

Изменение 990
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) оценка за нетното намаление на 
емисиите на парникови газове в 
резултат на използването на енергия от 
възобновяеми източници.

к) оценка за нетното намаление на 
емисиите на парникови газове в 
резултат на използването на енергия от 
възобновяеми източници, включително 
въздействието върху въглеродните 
запаси, свързано с пряката или 
непряка промяна на начина на 
използване на земята.

Or. en

Изменение 991
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) мерките, предприети с цел при 
новите или ремонтираните сгради да 
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се гарантира използването  на 
минималните нива на енергия от 
възобновяеми източници или 
потреблението на максималните 
нива на енергия на квадратен метър, 
както е посочено в член 12, параграф 
4;

Or. en

Обосновка

Since Member States are obliged to use a minimum level of energy from renewable sources or 
consume a maximum level of energy per square metre built in new and refurbished buildings, 
it is logical that they report the measures taken to comply with such an obligation.

Изменение 992
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен това държавите-членки 
представят на Комисията всяко 
изменение в своите схеми за 
подпомагане на производството на 
енергия от възобновяеми източници в 
срок от четири седмици след 
приемането на съответното 
изменение. Информацията включва 
всички осъвременявания на 
националните и регионалните схеми 
за подпомагане на производството на 
енергия от възобновяеми източници и 
където е приложимо, спецификация 
на различните технологии и нивото 
на подпомагане.

Or. en

Обосновка

In order to provide for transparency on Member States` changes in their support schemes and 
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give up-to-date information especially for SMEs active in the renewable energy field such 
information could be the basis for a single comprehensive database of Member States support 
schemes to be set up by the Commission.

Изменение 993
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В своя първи доклад, държавите-
членки следва да посочат дали 
възнамеряват да:

3. В своя първи доклад държавите-
членки посочват кога и как:

Or. en

Обосновка

Members should do what it listed below and decision or implementations should not be 
deferred to a future date.

Изменениe 994
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 – точка в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

ва) изготвят план за разработването 
на всички нисковъглеродни енергийни 
източници.

Or. fr

Обосновка

The main objective must be to cut CO2 emissions and with this in view all low-carbon energy 
sources must be taken into consideration. Extensive use will have to be made of all low-
carbon energy sources, including nuclear power, if the objective of combatting climate 
change is to be achieved.
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Изменение 995
Werner Langen

Предложение за директива
Член 19 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. При изготвянето на всеки доклад 
на държавите-членки следва да се 
предостави възможността да 
поправят данните по отношение на 
предходните години. Поправките по 
отношение на по-ранни доклади 
трябва да се посочват специално.

Or. de

Обосновка

Member States should be given the possibility of constantly substantiating their objectives on 
the basis of  the most up-to-date information available.

Изменениe 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 20 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

–1. Комисията изготвя доклад за 
оценка на изпълнението на 
настоящата директива. Тя предава 
доклада на Европейския парламент и 
на Съвета до 30 юни 2015 г., като 
включва при необходимост 
предложения.
Докладът се изготвя въз основа на 
докладите, предоставени от 
държавите членки съгласно член 19, 
при необходимост придружени от 
техните предложения, както и въз 
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основа на консултации със 
заинтересованите страни шест 
месеца преди горепосочения краен 
срок, като техният принос към 
консултациите се публикува от 
Комисията. 
В доклада се извършва оценка по-
специално на трудностите при 
постигането на междинните цели, 
разходите за постигането им и 
ползите и последиците за околната 
среда, по-специално количеството 
емисии CO2, които са избегнати чрез 
разработването на възобновяеми 
енергийни източници.

Or. fr

Обосновка

Article 20 should concern the follow-up to this directive, and not just as regards biofuels, 
bioliquids or biomass, as is the case with its initial drafting.  It should therefore be amended 
to include first of all a global assessment of the directive's implementation based on the 
Member States' reports provided for in Article 19. The proposed deadline falls at the end of 
two reporting cycles and is therefore a reasonable time period for drawing lessons 
concerning the directive's implementation and, if necessary, putting forward proposals.

Изменение 997
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще поддържа диалог и ще 
обменя информация с трети страни и с 
организации на производители и 
потребители на биогорива относно 
прилагането на мерките в настоящата 
директива, отнасящи се до биогорива и 
други течни горива от биомаса.

2. Комисията поддържа диалог и обменя 
информация с трети страни, с 
екологични и социални 
неправителствени организации и с 
организации на производители и 
потребители на биогорива относно 
прилагането на мерките в настоящата 
директива, отнасящи се до биомаса за 
производство на енергия.
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Or. en

Изменение 998
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще поддържа диалог и ще 
обменя информация с трети страни и с 
организации на производители и 
потребители на биогорива относно 
прилагането на мерките в настоящата 
директива, отнасящи се до биогорива и 
други течни горива от биомаса.

2. Комисията поддържа диалог и обменя 
информация с трети страни и с 
организации на производители и 
потребители на биомаса и биогорива и 
организации за защита на публичните 
интереси относно прилагането на 
мерките в настоящата директива, 
отнасящи се до биомаса, биогорива и 
други течни горива от биомаса.

Or. en

Обосновка

The Commission should also maintain contact with organisations able to provide information 
on the social effects of biofuel production.

Изменениe 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Въз основа на докладите, подадени 
от държавите-членки в 
съответствие с член 19, параграф 1 и 
на наблюдението и анализа, посочени 
в параграф 1 на настоящия член, 
Комисията ще докладва периодично 
на всеки две години на Европейския 
парламент и на Съвета. Първият 
доклад ще бъде подаден в 2012 г.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Article 20 should concern the follow-up to this directive, and not just as regards biofuels, 
bioliquids or biomass, as is the case with its initial drafting.  It should therefore be amended 
to include first of all a global assessment of the directive's implementation based on the 
Member States' reports provided for in Article 19. The proposed deadline falls at the end of 
two reporting cycles and is therefore a reasonable time period for drawing lessons 
concerning the directive's implementation and, if necessary, putting forward proposals.

Изменение 1000
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладите, подадени от 
държавите-членки в съответствие с член 
19, параграф 1 и на наблюдението и 
анализа, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, Комисията ще
докладва периодично на всеки две 
години на Европейския парламент и на 
Съвета. Първият доклад ще бъде
подаден в 2012 г.

3. Въз основа на докладите, подадени от 
държавите-членки в съответствие с член 
19, параграф 1 и на наблюдението и 
анализа, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, Комисията докладва 
периодично на всеки две години на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията представя първия доклад 
през 2012 г. Най-късно до юни 2015 г. 
на Европейския парламент и на 
Комисията се представя междинен 
доклад, в който се отчитат 
докладите, представени от 
държавите-членки в съответствие с 
член 19, и по който са проведени 
ефективни публични консултации със 
съответните заинтересовани 
страни. Комисията докладва по-
специално относно пречките, 
възникнали при постигането на 
междинните цели, разходите по 
реализирането на поставените цели и 
ползите и последиците за околната 
среда, включително намаляването на 
емисиите на CO2, и може да 
предложи всякакви необходими мерки 
за корекция.
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Or. en

Обосновка

Given the long-term targets of the Directive (more than a decade) it seems appropriate to 
introduce the obligation for an interim report which shall enable improvements to be made 
during this process.

Изменение 1001
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладите, подадени от 
държавите-членки в съответствие с член 
19, параграф 1 и на наблюдението и 
анализа, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, Комисията ще
докладва периодично на всеки две 
години на Европейския парламент и на 
Съвета. Първият доклад ще бъде 
подаден в 2012 г.

3. Въз основа на докладите, подадени от 
държавите-членки в съответствие с член 
19, параграф 1 и на наблюдението и 
анализа, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, Комисията докладва 
ежегодно на Европейския парламент и 
на Съвета. Комисията представя 
първия доклад през 2010 г.

Or. en

Обосновка

Great caution is required in the development of renewable energy for transport because an 
increase in production of biofuel may prove to have unforeseen social and environmental 
consequences. Therefore, early and frequent monitoring by the Commission is essential.
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Изменение 1002
Herbert Reul

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на докладите, подадени от 
държавите-членки в съответствие с член 
19, параграф 1 и на наблюдението и 
анализа, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, Комисията ще
докладва периодично на всеки две
години на Европейския парламент и на 
Съвета. Първият доклад ще бъде 
подаден в 2012 г.

3. Въз основа на докладите, подадени от 
държавите-членки в съответствие с член 
19, параграф 1 и на наблюдението и 
анализа, посочени в параграф 1 на 
настоящия член, Комисията докладва 
периодично на всеки три години на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията представя първия доклад 
през 2012 г.

Or. de

Обосновка

The objective should be to achieve less bureaucracy not more.

Изменение 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 20 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За да се улесни постигането на 
целите на държавите-членки, 
свързани с биогоривата, Комисията 
разглежда прилагането на отделна 
система за търгуеми кредити за 
биогориво по отношение на 
биогоривата и други течни горива от 
биомаса. Тя наблюдава резултатите и 
начина на действие на различните 
национални системи за търгуеми 
кредити за биогориво с цел оценка на 
изпълнимостта и съотношението на 
разходи и ползи при установяване на 
европейска система за търгуеми 
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кредити за биогориво. Комисията
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно своя 
анализ на системата за търгуеми 
кредити за биогориво през 2010 г.

Or. en

Обосновка

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.

Изменение 1004
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В тези доклади, Комисията ще
анализира:

5. В тези доклади, Комисията анализира:

а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на политиките 
за внос на Общността върху тези 
предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

а) относителните екологични и 
социални предимства и цени на 
различните биогорива, въздействието на 
политиките за внос на Общността върху 
тези предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители и върху 
развитието на цените на суровините,
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се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и 

като вниманието в доклада е 
насочено по-специално към страните 
с ниски доходи и дефицит на храни и 
най-слабо развитите страни, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти и достъпа до тях, както и 
върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието;

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

га) наличието на биогорива, 
произвеждани от отпадъци, 
остатъци, нехранителни целулозни 
материали и лигноцелулозни 
материали;
гб) въздействието на политиката на 
ЕС в областта на биогоривата върху 
пряката и непряката промяна на 
начина на използване на земята и 
последствията за правата, свързани с 
ползването на земята.

Ако е необходимо, Комисията ще
предложи коригиращи действия.

Комисията предлага коригиращи 
действия.

Or. en

Изменение 1005
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В тези доклади, Комисията ще
анализира: 

5. В тези доклади, Комисията анализира: 

а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на политиките 
за внос на Общността върху тези 
предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 

а) относителните екологични и 
социални предимства и цени на 
различните биогорива, въздействието на 
политиките за внос на Общността върху 
тези предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
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балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и 

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, по-
специално страните с ниски доходи и 
дефицит на храни и най-слабо 
развитите страни, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и 

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

га) наличието на биогорива, 
произвеждани от отпадъци, 
остатъци, нехранителни целулозни 
материали и лигноцелулозни 
материали;
гб) въздействието на политиката на 
ЕС в областта на биогоривата върху 
пряката и непряката промяна на 
начина на използване на земята и 
последствията за правата, свързани с 
ползването на земята.

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

Ако е необходимо, Комисията предлага
коригиращи действия.

Or. en

Обосновка

Taking into account the recent rise of food price, particular attention should be paid to the 
impact of EU biofuel policy on Low Income Food Deficit Countries and Least Developed 
Other social impact such as employment benefits or costs should also be examined. Second 
generation biofuels deserve also particular attention.
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Изменение 1006
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В тези доклади, Комисията ще
анализира:

5. В тези доклади, Комисията анализира:

а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на политиките 
за внос на Общността върху тези 
предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на политиките 
за внос на Общността върху тези 
предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото икономическо и 
екологично развитие в Общността и 
трети страни;

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

га) изграждането на пазарите на 
гаранции за произход, включително 
системите за издаване на 
предварителни разрешения,
гб) необходимостта от хармонизиран 
европейски механизъм за стимулиране 
на разработването на възобновяеми 
енергийни източници.

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

Ако е необходимо, Комисията предлага
коригиращи действия.

Or. en
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Изменение 1007
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В тези доклади, Комисията ще
анализира: 

5. В тези доклади, Комисията анализира: 

а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на политиките 
за внос на Общността върху тези 
предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

а) относителните екологични и 
социални предимства и цени на 
различните биогорива, въздействието на 
политиките за внос на Общността върху 
тези предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 
трети страни;

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и 

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и 

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

Ако е необходимо, Комисията предлага
коригиращи действия, както и 
увеличаване на първоначалната цел 
от 4% за крайното потребление на 
енергия от възобновяеми източници в 
транспорта.

Or. en



PE409.429v01-00 94/110 AM\731122BG.doc

BG

Обосновка

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

Изменение 1008
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) напредъка, постигнат в 
отразяването на външните разходи 
за енергия, произведена от 
невъзобновяеми източници, и 
въздействието на публичните 
помощи, предоставени за 
производство на енергия;

Or. en

Обосновка

Is requested already in the Directive 2001/77/EC and should be included in this Directive as 
well.

Изменение 1009
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въздействието на увеличеното 
търсене на биогорива върху 
устойчивото развитие в Общността и 

б) икономическото и екологичното 
въздействие на увеличеното търсене на 
биогорива и други течни горива от 
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трети страни; биомаса върху устойчивото развитие в 
Общността и трети страни;

Or. en

Изменение 1010
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; и 

в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, върху 
възможностите на хората в развиващите 
се страни да купуват такива хранителни 
продукти, както и върху по-общи 
въпроси, свързани с развитието; 

Or. en

Изменение 1011
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) въздействието на политиката на 
ЕС в областта на биогоривата върху 
пряката и непряката промяна на 
начина на използване на земята и 
оценка на свързаните с това 
въглеродни емисии и

Or. en
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Изменение 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Article 20 – параграф 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) осъществимостта и ползите от 
прилагането на отделни гаранции за 
произход за биогорива и други течни 
горива от биомаса и от 
установяването на европейска 
система за търгуеми кредити за 
биогориво.

Or. en

Обосновка

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.

Изменение 1013
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – букви г а – г г (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изграждането на пазарите за 
гаранции за произход, включително 
системите за издаване на 
предварителни разрешения;
гб) въздействието на националните 
цели върху функционирането и 
интегрирането на пазара на 
електроенергия на ЕС;
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гв) наличието на възобновяеми горива, 
технологии и растителни 
компоненти в съответствие с 
целите, определени в приложение І;
гг) икономическото въздействие на 
директивата.

Or. en

Обосновка

In addition to biomass and biofuels, the Commission’s report should address the functioning 
of the GO market and the impact of the national RES targets on the functioning and 
integration of electricity market. The Commission should also assess the situation in relation 
to the targets and the chances to reach them. The economic and environmental impacts of the 
directive should also be assessed.

Изменение 1014
Alejo Vidal-Quadras

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – букви г а – г б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изграждането на пазарите за 
гаранции за произход, включително 
системите за издаване на 
предварителни разрешения;
гб) необходимостта от хармонизиран 
европейски механизъм за стимулиране 
на разработването на възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Обосновка

It is important that the Commission’s report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.
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Изменение 1015
Romana Jordan Cizelj

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) проблемите на устойчивостта, 
свързани с увеличеното използване на 
биогоривата, произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали, лигноцелулозни 
материали и водорасли, по-специално 
проблемите, свързани с устойчивия 
добив и йерархията на отпадъците.

Or. en

Обосновка

Currently, the so-called second generation biofuels are still in the early stages of research 
and are produced almost exclusively in pilot projects. Nevertheless, with the increase in 
production sustainability issues may arise and different sustainability criteria might be 
needed for these biofuels.

Изменение 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието на политиката на 
ЕС в областта на биогоривата върху 
пряката и непряката промяна на 
начина на използване на земята и 
оценка на свързаните въглеродни 
емисии.

Or. en
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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 1017
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) изграждането на пазарите за 
гаранции за произход, включително 
системите за издаване на 
предварителни разрешения.

Or. en

Обосновка

It is important that the Commission’s  report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.

Изменение 1018
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) наличието на биогорива, 
произведени от всякакъв вид целулоза, 
хемицелулоза или лигнин, получени от 
възобновяема биомаса; и

Or. en



PE409.429v01-00 100/110 AM\731122BG.doc

BG

Обосновка

The Commission should analyse as well the availability of cellulose biofuels.

Изменение 1019
Gunnar Hökmark

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) необходимостта от хармонизиран 
европейски механизъм за стимулиране 
на разработването на възобновяеми 
енергийни източници.

Or. en

Обосновка

It is important that the Commission’s  report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.

Изменение 1020
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) въздействието на непряката 
промяна на начина на използване на 
земята.

Or. en
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Изменение 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

Ако е необходимо, Комисията предлага 
коригиращи действия или съответно 
прави законодателни предложения
пред Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Обосновка

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.

Изменение 1022
Claude Turmes

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е необходимо, Комисията ще
предложи коригиращи действия.

В случай, че бъде установено 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда или социално 
въздействие, Комисията предлага
коригиращи действия в срок от 2 
месеца.

Or. en
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Изменение 1023
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

В случай на поява на неблагоприятно 
въздействие Комисията предлага
коригиращо действие с цел 
приспособяване на целта за 
биомасата, определена в член 3. Тя 
спира незабавно изпълнението на 
целта в случай, че целта на ЕС за 
биогоривата има неблагоприятно 
въздействие, както е посочено в буква 
в). След консултации с ФАО 
Комисията публикува съобщение 
относно специфичните условия, при 
които е спряно изпълнението на 
целта.

Or. en

Обосновка

It should be clear that food production prevails over biofuel production.

Изменение 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В докладите си Комисията 
анализира също така политиките, 
приложени от държавите-членки 
там, където е налице потенциал за 
използване на морския вятър, по-
специално дали тези държави-членки:
а) са създали единен 
административен орган, отговарящ 
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за дейностите по разрешаването, 
сертификацията и лицензирането във 
връзка със заявки за разположени в 
морето съоръжения за вятърна 
енергия, както и за предоставяне на 
административна помощ на 
заявителите;
б) са установили необходимост от 
дългосрочно и стратегическо 
планиране на енергийните системи с 
цел включване на големи количества 
електроенергия, произведена от 
разположени в морето 
ветрогенераторни паркове;
в) са създали инструменти за 
планиране на устройството на 
акваторията с цел постигане на 
оптимален подбор на места.
По целесъобразност Комисията прави 
други законодателни предложения с 
цел осигуряване на своевременно 
използване на морския вятър.

Or. en

Обосновка

Offshore wind power could meet more than 4% of EU power consumption in 2020 (depending 
on the effect of energy efficiency measures. As the Communication from the Commission on 
‘The share of renewable energy in the EU’ (COM(2004)366 final) states, to give legal 
certainty for offshore wind development, governments will need to establish legal regimes and 
quick procedures for giving consent for development. An off-shore wind policy will need to 
strengthen the necessary grid infrastructure.

Изменение 1025
Fiona Hall

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В докладите си Комисията 
анализира също така политиките, 
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приложени от държавите-членки 
там, където е налице потенциал за 
използване на морския вятър, по-
специално дали тези държави-членки 
са:
а) създали единен административен 
орган, отговарящ за дейностите по 
разрешаването, сертифициранетоа и 
лицензирането във връзка със заявки 
за разположени в морето съоръжения 
за вятърна енергия, както и за 
предоставяне на административна 
помощ на заявителите;
б) установили необходимост от 
дългосрочно и стратегическо 
планиране на енергийните системи с 
цел включване на големи количества 
електроенергия, произведена от 
разположени в морето 
ветрогенераторни паркове;
в) създали инструменти за планиране 
на устройството на акваторията с 
цел постигане на оптимален подбор 
на места.
По целесъобразност Комисията прави 
други законодателни предложения с 
цел осигуряване на своевременно 
използване на морския вятър.

Or. en

Обосновка

Offshore wind could meet more than 4% of EU power consumption in 2020. To give legal 
certainty for offshore wind development, governments have to establish legal regimes and 
quick procedures for giving consent for development. The EU needs to strengthen the 
necessary grid infrastructure, in line with the Commission's commitment to “systematically 
review the obstacles and objections that may block the development of offshore wind, the 
environmental requirements that need to be met and (…) develop guidelines for Member 
States, by offering proposals for legislation if necessary.”
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Изменение 1026
Mechtild Rothe

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията създава интернет 
страница, която да служи като 
инструмент за подробна и актуална 
информация за националните или 
регионални схеми на държавите-
членки за подпомагане за енергия от 
възобновяеми източници и всички 
изменения, направени в тях. Въз 
основа на докладите на държавите-
членки, в съответствие с член 19, 
параграф 1а (нов) Комисията 
актуализира съответния уебсайт 
най-късно четири седмици след 
представянето на доклада.

Or. en

Обосновка

Today it is hard to get up-to-date information of changes in legislation, policies and level of 
support regarding to renewable energy in the different Member States. A specially dedicated 
information source via the internet would help to spread the information and by that 
encourage in particular SMEs to enlarge their activities cross national borders.

Изменение 1027
Britta Thomsen

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. До 31 декември 2018 г. Комисията 
публикува пътна карта за 
възобновяема енергия за периода след 
2020 г., придружена от необходимите 
законодателни предложения. В 
пътната карта може да бъде 
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направена оценка на необходимостта 
да бъде предложена хармонизирана 
европейска система за подпомагане за 
възобновяема енергия, като се вземат 
предвид:
а) либерализацията на пазарите на 
електроенергия в рамките на ЕС;
б) пречките пред развитието на ВЕИ 
във всяка от държавите-членки;
в) равнището на механизмите за 
подпомагане на технологиите от 
друго поколение, по-специално 
ядрените технологии и технологиите 
за получаване на енергия от въглища;
г) равнището на хармонизиране на 
достъпа до мрежата, на 
административните процедури и 
процедурите по планиране.

Or. en

Обосновка

The EU should look beyond 2020 in deploying renewable energies. Part of any Post-2020 
Roadmap should look at the possibility of harmonising support mechanisms, together with 
other important requirements. A move now towards a harmonized EU-wide support 
mechanism for renewable electricity would put European leadership in renewables at risk. 
Changes in frameworks create investor uncertainty, particularly changes to the basic 
framework of a successful system.

Изменение 1028
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В докладите си Комисията 
анализира също така политиките, 
приложени от държавите-членки 
там, където е налице потенциал за 
използване на морския вятър, по-
специално дали тези държави-членки 
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са:
а) създали единен административен 
орган, отговарящ за дейностите по 
разрешаването, сертифициранетоа и 
лицензирането във връзка със заявки 
за разположени в морето съоръжения 
за вятърна енергия, както и за 
предоставяне на административна 
помощ на заявителите;
б) установили необходимост от 
дългосрочно и стратегическо 
планиране на енергийните системи с 
цел включване на големи количества 
електроенергия, произведена от 
разположени в морето 
ветрогенераторни паркове;
в) създали инструменти за планиране 
на устройството на акваторията с 
цел постигане на оптимален подбор 
на места.
По целесъобразност Комисията прави 
други законодателни предложения с 
цел осигуряване на своевременно 
използване на морския вятър.

Or. en

Обосновка

To give legal certainty for offshore wind development, governments will need to establish 
legal regimes and quick procedures for giving consent for development. An off-shore wind 
policy for the EU will need to strengthen the necessary grid infrastructure. Furthermore, the 
Commission states that it will “systematically review the obstacles and objections that may 
block the development of offshore wind, and will develop guidelines for Member States.

Изменение 1029
Werner Langen

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да въведат 1. Държавите-членки въвеждат в 
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в действие необходимите законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно 
от 31 март 2010 г. Те следва незабавно 
да съобщят на Комисията текста на 
тези разпоредби и да приложат таблица 
на съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.

действие необходимите законови, 
подзаконови и административни 
разпоредби не по-късно от 24 месеца 
след влизане в сила на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между тези разпоредби и настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

The deadline currently proposed is too short.
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