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Изменение 1030
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение I – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Индикативна крива заличава се 
Индикативната крива, спомената в 
член 3, параграф 2, се определя в 
зависимост от следните стойности 
на дела на енергията от възобновяеми 
източници:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), като 
средна стойност за двегодишния 
период от 2011 г. до 2012 г.;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), като 
средна стойност за двегодишния 
период от 2013 г. до 2014 г.;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), като 
средна стойност за двегодишния 
период от 2015 г. до 2016 г.; и
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), като 
средна стойност за двегодишния 
период от 2017 г. до 2018 г.;
където:
S2005 е делът в съответната 
държава-членка през 2005 г., както е 
посочен в таблицата в Част А
и
S2005 е делът в съответната 
държава-членка през 2020 г., както е 
посочен в таблицата в Част А

Or. de

Обосновка

The aim should be less, not more, bureaucracy.
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Изменение 1031
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение I – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Индикативна крива Б. Задължителна крива

Or. en

Изменение 1032
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Индикативна крива Б. Крива на задължителните 
междинни цели

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the overall 2020 ECand Member States targets are met, it is necessary 
that mandatory interim targets are also adopted. The trajectory proposed under this annex 1B 
is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last years before 
2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to reach their 2020 
target. In that sense it should be considered as the absolute necessary minimum.

Изменение 1033
Fiona Hall

Предложение за директива
Приложение I – част Б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индикативната крива, спомената в 
член 3, параграф 2, се определя в 
зависимост от следните стойности на 

Задължителната крива, спомената в 
член 3, параграф 2, се определя в 
зависимост от следните стойности на 
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дела на енергията от възобновяеми 
източници:

дела на енергията от възобновяеми 
източници:

Or. en

Изменение 1034
Reino Paasilinna

Предложение за директива
Приложение II

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение II — Нормализационно 
правило при отчитане на 
електроенергията, генерирана от 
водноелектрически централи

заличава се

При отчитане на електроенергията, 
генерирана от водноелектрически 
централи в дадена държава-членка, 
следва да се използва следната 
нормализационна формула:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

където:
N е годината, за която се докладва;
QN(norm) е нормализираното 
количество електроенергия, 
генерирана от всички 
водноелектрически централи през 
годината N, което се използва за 
целите на отчитането;
Qi е количеството електроенергия, 
действително генерирано през i-тата 
година от всички водноелектрически 
централи на държавата-членка, 
изразено в GWh; 
Ci е общата инсталирана мощност 
на всички водноелектрически 
централи на държавата-членка през 
годината i, измерена в MW.
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Изменение 1035
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение II – допълнение към приложението (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е известна статистиката 
относно оттока, генерираната 
електроенергия може да се изчисли с 
помощта на коефициентите за 
отток за последните 15 години, като 
се използват следните формули:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * време
където:
QE’ е генерираната електроенергия
Hm е средната височина на падане
Vm е средният дебит на водата
g е гравитационната константа
ρ е плътността
η е ефикасността
Относно малките водноелектрически 
централи се провеждат по-малки 
проучвания. В този случай е 
достатъчен годишният доклад 
относно произведената годишно 
електроенергия.
Допълнително произведената 
електроенергия се изчислява 
посредством процентно увеличение на 
съответните променливи величини.

Or. de

Обосновка

The normalisation rule for hydropower needs expanding, as hydropower generation from new 
plant cannot be adequately depicted if the breakdown of natural run-off fluctuations (+/- 10 
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%) is too low. If the annual electricity generation of a plant rises when the maximum capacity 
is not increased the additional power generation is not fully accounted for until 15 years 
later. If the reverse is true, the RES share is increased unacceptably and only declines slowly 
in the following 15 years.

Изменение 1036
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIа
Нормализационно правило за 

изчисляване на електроенергията, 
генерирана от вятърни 

електроцентрали
За изчисляване на електроенергията, 
генерирана от вятърни 
електроцентрали в дадена държава-
членка, се прилага следната 
нормализационна формула:

където:
N е годината, за която се докладва-{}-

QN(norm) е нормализираното 
количество електроенергия, 
генерирано от всички вятърни 
електроцентрали на държавата-
членка през годината N, което се 
използва за целите на изчислението;
Qi е действителното количество 
електроенергия, генерирано от всички 
електроцентрали на държавата-
членка през годината i, измерено в 
GWh;
Ci е общата инсталирана мощност 
на всички електроцентрали на 

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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държавата-членка през годината i, 
измерена в MW.

Or. de

Обосновка

As with hydropower, wind power can also show significant fluctuations in many years. So 
wind production should be normalised so that EU-wide minimum interim targets are 
comparable.

Изменение 1037
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. de

Обосновка

The certification of installers regulated in Annex IV is unnecessary because reference can be 
made to Directive 2005/36/EC and further regulation would only mean pointless red tape.

Изменение 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Предложение за директива
Приложение IV – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, споменати в член 13, 
параграф 3, са както следва:

Следните критерии се прилагат само 
по отношение на схемите за 
сертифициране съгласно член 13, 
параграф 3:

Or. de
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Обосновка

The certification of installers regulated in Annex IV is necessary only if there are no 
competent vocational qualification schemes in Member States.

Изменение 1039
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение IV – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, споменати в член 13, 
параграф 3, са както следва:

Следните критерии се прилагат само 
по отношение на схемите за 
сертифициране съгласно член 13, 
параграф 3:

Or. de

Обосновка

The certification of installers regulated in Annex IV is necessary only if there are no 
competent vocational qualification schemes in Member States. In the operators’ view, apart 
from the fact that these qualifications are very demanding in content and time, further 
mandatory certification would only result in unnecessary additional bureaucratic obstruction.
Where qualifications and their updating are required they can be provided by voluntary 
retraining in the marketplace.

Изменение 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Приложение IV – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, споменати в член 13, 
параграф 3, са както следва:

Следните критерии се прилагат само 
по отношение на схемите за 
сертифициране съгласно член 13, 
параграф 3:

Or. de



PE409.503v01-00 10/81 AM\732231BG.doc

BG

Обосновка

The certification of installers regulated in Annex IV is necessary only if there are no 
competent vocational qualification schemes in Member States. In the operators’ view, apart 
from the fact that these qualifications are very demanding in content and time, further 
mandatory certification would only result in unnecessary additional bureaucratic obstruction.
Where qualifications and their updating are required they can be provided by voluntary 
retraining in the marketplace.

Изменение 1041
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процесът на сертифициране трябва 
да е прозрачен и ясно определен от 
държавата-членка или от 
административния орган, който 
държавата-членка определи.

1. Процесът на сертифициране е 
прозрачен и ясно определен от 
сертифициращ орган, назначен и 
акредитиран от държавите-членки 
(съгласно EN ISO 17024).

Or. en

Обосновка

Certification of personnel according to EN ISO 17024 secures continuous updated training 
(new technology developments or rules and regulations can be easily implemented). 
Additionally the EN ISO accreditation secures clear rules so that training, qualification and 
skills would be comparable over Europe.

This approach allows for the mutual recognition of skills across Members States.

Изменение 1042
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Процесът на сертифициране трябва 
да е прозрачен и ясно определен от 
държавата-членка или от 
административния орган, който 

1. Процесът на сертифициране е 
прозрачен и ясно определен от 
сертифициращ орган, назначен и 
акредитиран от държавите-членки 
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държавата-членка определи. (съгласно EN ISO 17024).

Or. en

Обосновка

Certification of personnel according to EN ISO 17024 secures continuous updated training 
(new technology developments or rules and regulations can be easily implemented). 
Additionally the EN ISO accreditation secures clear rules so that training, qualification and 
skills would be comparable over Europe.

Изменение 1043
Anni Podimata

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели и 
слънчеви топлинни инсталации следва 
да бъдат сертифицирани от 
акредитирана програма за обучение 
или обучаваща институция.

2. На монтажниците на съоръжения 
за биомаса, термопомпи, повърхностни 
геотермални съоръжения и слънчеви 
фотоволтаични и слънчеви топлинни 
инсталации се предлага 
възможността да бъдат
сертифицирани от независим 
сертифициращ орган. Сертификати 
се издават на монтажниците въз 
основа на изпит, състоящ се от 
теоретична и практическа част. 
Монтажникът трябва да има 
необходимите умения за инсталиране 
на съответните съоръжения и 
системи с оглед на изискванията на 
клиента за тяхната надеждност и 
ефективност, да може да влага 
висококачествено майсторство и да 
спазва всички действащи правилници 
и стандарти, включително по 
отношение на енергийното и 
екологичното етикетиране. Изпитът 
включва практическа оценка на 
успешен монтаж на котли и печки на 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоволтаични или слънчеви 
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топлинни инсталации.

Or. en

Обосновка

It is essential that the quality of the installations is guaranteed.

Изменение 1044
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели и 
слънчеви топлинни инсталации следва 
да бъдат сертифицирани от 
акредитирана програма за обучение 
или обучаваща институция.

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоволтаични и слънчеви топлинни 
инсталации, както и монтажниците 
на на хоризонтални или вертикални 
топлинни колектори (т.е. дружества, 
които извършват сондаж и 
строителство) се сертифицират от 
акредитиран сертифициращ орган.

Or. en

Обосновка

Certification of personnel according to EN ISO 17024 secures continuous updated training 
(new technology developments or rules and regulations can be easily implemented). 
Additionally the EN ISO accreditation secures clear rules so that training, qualification and 
skills would be comparable over Europe.

This approach allows for the mutual recognition of skills across Members States.
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Изменение 1045
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели и 
слънчеви топлинни инсталации следва 
да бъдат сертифицирани от 
акредитирана програма за обучение 
или обучаваща институция.

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоволтаични и слънчеви топлинни 
инсталации, както и монтажниците 
на хоризонтални или вертикални 
топлинни колектори (т.е. дружества, 
които извършват сондаж и 
строителство) се сертифицират от 
акредитиран сертифициращ орган.

Or. en

Обосновка

Certification of personnel according to EN ISO 17024 secures continuous updated training 
(new technology developments or rules and regulations can be easily implemented). 
Additionally the EN ISO accreditation secures clear rules so that training, qualification and 
skills would be comparable over Europe. Join EHPA and EPEE position on the RES Directive 
Page 5 of 5 This approach allows for the mutual recognition of skills across Members States.

Изменение 1046
Philippe Busquin

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели и 
слънчеви топлинни инсталации следва 
да бъдат сертифицирани от 
акредитирана програма за обучение или 
обучаваща институция.

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, повърхностни 
геотермални съоръжения и слънчеви 
фотоволтаични и слънчеви топлинни 
инсталации се сертифицират от 
акредитирана програма за обучение или 
обучаваща институция.

Or. en
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Изменение 1047
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели и 
слънчеви топлинни инсталации следва 
да бъдат сертифицирани от 
акредитирана програма за обучение или 
обучаваща институция.

2. Монтажниците на съоръжения за 
биомаса, термопомпи, повърхностни 
геотермални съоръжения и слънчеви 
фотоволтаични и слънчеви топлинни 
инсталации се сертифицират от 
акредитирана програма за обучение или 
обучаваща институция.

Or. en

Обосновка

Certification criteria and accreditation programmes must be differentiated between heat 
pump and shallow geothermal installers, since their affiliation to professional organisations 
differ substantially and the same qualifications can rarely be found within one single person 
or company. Specific criteria for the certification of shallow geothermal installers must be 
provided for.

Изменение 1048
Anni Podimata

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Сертифицирането е специфично 
за съответната 
технология/приложение: малки 
котли и печки, използващи биомаса, 
слънчеви фотоволтаични системи, 
слънчеви топлинни системи, 
повърхностни геотермални системи и 
термопомпи.

Or. en
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Обосновка

Renewable energy technologies are different. Hence, specific certification schemes should be 
developed for each technology.

Изменение 1049
Anni Podimata

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Сертификатите на 
монтажниците са с определен срок, 
както е предвидено в процедурите по 
сертифициране на монтажниците на 
обикновено отоплително оборудване 
или в случая с фотоволтаичните 
системи - на обикновено 
електрическо оборудване.

Or. en

Обосновка

In order to avoid creating unnecessary barriers for the development of electricity from 
renewable energy sources, certification time limits should not be stricter than for 
conventional electrical equipments.

Изменение 1050
Anni Podimata

Предложение за директива
Приложение IV – параграфи 3-10

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Акредитацията на програмата за 
обучение или обучаващата 
институция следва да бъде извършена 
от държавите-членки или от 
административните органи, които 
те определят. Акредитиращият 

заличава се
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орган следва да осигури, че 
програмата за обучение, предлагана 
от обучаващата институция, е 
последователна и има областно или 
национално покритие. Обучаващата 
институция следва да има адекватни 
технически средства за осигуряване 
на практическо обучение, 
включително лабораторни пособия 
или съответни съоръжения за 
осигуряване на практическо обучение. 
Също така, обучаващата 
институция следва да предлага, в 
допълнение към основното обучение, 
по-кратки опреснителни курсове по 
актуални въпроси, включително нови 
технологии, които да дадат 
възможност за обучение през целия 
живот в областта на съответните 
инсталации. Обучаващи институции 
могат да бъдат производителите на 
съоръжения или системи, 
институти или асоциации.
4. Акредитираните програми за 
обучение следва да се предлагат на 
монтажници с практически опит, 
които са преминали или преминават 
следните видове обучения: 
а) за монтажници на котли и печки 
за биомаса: предварително условие е 
обучение като водопроводчик, 
монтажник на тръби, топлотехник, 
или техник по санитарни, 
отоплителни и климатични 
съоръжения; 
б) за монтажници на термопомпи: 
предварително условие е обучение 
като водопроводчик или хладилен 
техник, а също и владеенето на 
основни умения от 
електротехниката и водопроводната 
техника (рязане на тръби, запояване 
на тръбни връзки, залепяне на тръбни 
връзки, топлинно изолиране, 
уплътняване, проби за течове и 
монтаж на отоплителни и 
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охладителни системи);
в) за монтажници на слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели и 
на слънчеви топлинни инсталации: 
предварително условие е обучението 
като водопроводчик, електротехник, 
както и наличието на умения по 
водопроводите, електротехниката и 
покривните работи, включително 
владеенето на запояването на тръбни 
връзки, залепяне на тръбни връзки, 
уплътняване на фитинги, проби за 
течове, умения за свързване на 
електрически кабели, познаване на 
основните покривни материали, 
методи за хидроизолация и 
уплътняване; или 
г) схема за професионално обучение, 
която да осигури на монтажника 
адекватни умения, отговарящи на 3-
годишно обучение в областите, 
посочени в буква а), буква б) или буква 
в), включително обучение 
едновременно в училищни условия и на 
работното място. 
5. Обучението за сертифициране 
като монтажник следва да включва 
както теоретични, така и 
практически раздели. В края на 
обучението монтажникът трябва да 
има необходимите умения за 
инсталиране на съответните 
съоръжения и системи, с оглед на 
изискванията на клиента за тяхната 
надеждност и ефективност, да може 
да влага висококачествено 
майсторство и да спазва всички 
действащи правилници и стандарти, 
включително по отношение на 
енергийното и екологичното 
етикетиране.
6. В теоретичната част на 
обучението за монтажник на котли и 
печки следва да бъдат включени 
следните въпроси: пазарна ситуация 
по отношение на биомасата, 
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екологични аспекти, горива от 
биомаса, обезпечаване (logistics), 
строителни норми, противопожарна 
зашита, субсидии, горивна техника, 
горивни системи, оптимални 
хидравлични решения, технико-
икономически анализ, както и 
проектиране, монтаж и поддръжка 
на котли и печки на биомаса.
Обучението следва да осигурява също 
добро познаване на евентуални 
европейски стандарти за 
съответната технология и за горива 
от биомаса, като например 
пелетите, както и за свързаното с 
биомасата национално и европейско 
законодателство. 
7. В теоретичната част на 
обучението за монтажник на 
термопомпи следва да бъдат 
включени следните въпроси: пазарна 
ситуация по отношение на 
термопомпите, температури на 
геотермалните ресурси и на 
повърхностните ресурси в 
различните райони, определяне на 
топлопроводността на почвата и 
скалите, обезпечаване (logistics), 
строителни правни норми, наредби 
относно използването на 
геотермални ресурси, технико-
икономическа ефективност на 
използването на термопомпи в сгради 
и определяне на най-подходящата 
термопомпена система, както и 
знания относно съответните 
технически изисквания, правила за 
безопасност, филтриране на въздуха, 
свързване с топлинния източник и 
конфигуриране на системата. 
Обучението следва да осигурява също 
добро познаване на европейските 
стандарти за термопомпи, както и 
на съответното национално и 
европейско законодателство. 
Монтажникът следва да 
демонстрира следните ключови 
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умения:
а) основно разбиране на физическите 
и работни принципи на 
термопомпите, включително 
характеристиките на 
термопомпения цикъл: въпросите 
свързани с възможно по-ниски 
температури на подаваната топлина 
и възможно по-високи температури 
на топлинния източник и влиянието 
им върху ефективността на 
системата, определяне на 
коефициента на трансформация и на 
сезонния коефициент на 
трансформация;
б) разбиране на частите на 
термопомпата и на тяхната роля в 
термопомпения цикъл, включително 
компресора, разширителния вентил, 
изпарителя, кондензатора, 
крепежните елементи и фитингите, 
смазочното масло, хладилния агент, 
прегряването и подохлаждането, 
както и възможностите за 
охлаждане с термопомпи; 
в) умение за избор на типоразмера на 
елементите на термопомпите в 
типични монтажни ситуации, 
включително определяне на 
типичните стойности на топлинния 
товар на различни сгради, както и за 
битово горещо водоснабдяване, 
определяне на мощността на 
термопомпата на база на топлинния 
товар за битово горещо 
водоснабдяване, на база на 
топлинната инертност на сградата 
и при прекъсваем режим на 
ползването на електроенергия; 
определяне на буферния резервоар, на 
неговия обем, както и на вписването 
му във вторичен отоплителен кръг.
8. В теоретичната част на 
обучението за монтажник на 
слънчеви фотоелектрични 
преобразуватели и слънчеви топлинни 
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инсталации следва да бъдат включени 
следните въпроси: пазарна ситуация 
по отношение на разглежданите 
съоръжения, екологични аспекти, 
елементи, характеристики и 
оразмеряване на системите за 
слънчева енергия, точен избор на 
подходящи системи и оразмеряване на 
елементите, определяне на 
топлинния товар, обезпечаване 
(logistics), строителни правни норми, 
противопожарна защита, субсидии, 
технико-икономически анализ, а също 
и проектиране, монтаж и поддръжка 
на слънчеви фотоелектрични 
преобразуватели и слънчеви топлинни 
инсталации. Обучението следва да 
осигурява също добро познаване на 
европейските стандарти за 
съответната технология, на 
сертификационни инструменти, 
като например Solar Keymark, както и 
на свързаното със слънчевата енергия 
национално и европейско 
законодателство. Монтажникът 
следва да демонстрира следните 
ключови умения: 
а) умения за безопасна работа при 
използване на необходимите 
инструменти и съоръжения и 
прилагане на правилата и 
стандартите за безопасност, както и 
идентифициране на водопроводни, 
електротехнически и други рискове, 
свързани със слънчевите инсталации;
б) умения за идентифициране на 
системите и на специфичните за 
активните и пасивни системи 
елементи, включително проектиране 
по машинната част и определяне на 
мястото на елементите и 
разположението и конфигурацията 
на системата; 
в) умения за определяне на 
необходимата площ за монтажа, на 
ориентацията и наклона на 
фотоелектричните и топлинните 
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слънчеви колектори, като се вземе под 
внимание засенчването, достъпа до 
слънчевата радиация, здравината на 
конструкцията, съответствието на 
начина на монтаж с особеностите на 
сградата или климата, както и за 
идентифициране на различните 
методи за монтаж, подходящи за 
видовете покриви и укрепването на 
необходимите за монтажа 
съоръжения;
г) специално за слънчевите 
фотоелектрични системи, 
необходими са също умения за 
приспособяване на 
електротехнически проекти, 
включително определяне на 
проектните стойности на 
големината на тока, избор на 
подходящи видове проводници и на 
параметрите на всяка електрическа 
верига, определяне на подходящия 
типоразмер, параметри и 
разположение на всички съответни 
съоръжения и подсистеми и избор на 
подходяща точка на свързване.
9. Курсът за обучение следва да 
завършва с изпит за издаване на 
сертификат. Изпитът следва да 
включва практическа оценка на 
успешен монтаж на котли и печки на 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели 
или слънчеви топлинни инсталации.
10. Сертифицирането на 
монтажника следва да бъде за 
ограничен период от време, така че да 
се изисква опреснителен семинар или 
обучение за удължаване на периода на 
сертифицирането.

Or. en
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Изменение 1051
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Акредитацията на програмата за 
обучение или обучаващата институция 
следва да бъде извършена от 
държавите-членки или от 
административните органи, които 
те определят. Акредитиращият 
орган следва да осигури, че програмата 
за обучение, предлагана от обучаващата 
институция, е последователна и има 
областно или национално покритие. 
Обучаващата институция следва да има
адекватни технически средства за 
осигуряване на практическо обучение, 
включително лабораторни пособия или 
съответни съоръжения за осигуряване 
на практическо обучение. Също така, 
обучаващата институция следва да 
предлага, в допълнение към основното 
обучение, по-кратки опреснителни 
курсове по актуални въпроси, 
включително нови технологии, които да 
дадат възможност за обучение през 
целия живот в областта на съответните 
инсталации. Обучаващи институции 
могат да бъдат производителите на 
съоръжения или системи, институти 
или асоциации.

3. Качеството на на програмата за 
обучение или обучаващата институция 
се осигурява от сертифициращите 
органи. Тези органи гарантират 
последователността и областното или 
националното покритие на  програмата 
за обучение, предлагана от обучаващата 
институция. Обучаващата институция 
разполага с адекватни технически 
средства за осигуряване на практическо 
обучение, включително лабораторни 
пособия или съответни съоръжения за 
осигуряване на практическо обучение. 
Също така, обучаващата институция 
предлага, в допълнение към основното 
обучение, по-кратки опреснителни 
курсове по актуални въпроси, 
включително нови технологии, които да 
дадат възможност за обучение през 
целия живот в областта на съответните 
инсталации. Обучаващи институции 
могат да бъдат производителят на 
съоръжението или системата, 
институти или асоциации.

Or. en

Обосновка

The appointment of accredited certification bodies by the Members States is easy and very 
efficient while a required accreditation of each training centre would require too many 
bureaucratic requirements and cost. It will impose an administrative burden that slows down 
the market development of renewable energies.



AM\732231BG.doc 23/81 PE409.503v01-00

BG

Изменение 1052
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Акредитацията на програмата за 
обучение или обучаващата институция 
следва да бъде извършена от 
държавите-членки или от 
административните органи, които 
те определят. Акредитиращият 
орган следва да осигури, че програмата 
за обучение, предлагана от обучаващата 
институция, е последователна и има 
областно или национално покритие. 
Обучаващата институция следва да има
адекватни технически средства за 
осигуряване на практическо обучение, 
включително лабораторни пособия или 
съответни съоръжения за осигуряване 
на практическо обучение. Също така, 
обучаващата институция следва да 
предлага, в допълнение към основното 
обучение, по-кратки опреснителни 
курсове по актуални въпроси, 
включително нови технологии, които да 
дадат възможност за обучение през 
целия живот в областта на съответните 
инсталации. Обучаващи институции 
могат да бъдат производителите на 
съоръжения или системи, институти 
или асоциации.

3. Качеството на на програмата за 
обучение или обучаващата институция 
се осигурява от сертифициращите 
органи. Тези органи гарантират 
последователността и областното или 
националното покритие на  програмата 
за обучение, предлагана от обучаващата 
институция. Обучаващата институция 
разполага с адекватни технически 
средства за осигуряване на практическо 
обучение, включително лабораторни 
пособия или съответни съоръжения за 
осигуряване на практическо обучение. 
Също така, обучаващата институция 
предлага, в допълнение към основното 
обучение, по-кратки опреснителни 
курсове по актуални въпроси, 
включително нови технологии, които да 
дадат възможност за обучение през 
целия живот в областта на съответните 
инсталации. Обучаващи институции 
могат да бъдат производителят на 
съоръжението или системата, 
институти или асоциации.

Or. en

Обосновка

The appointment of accredited certification bodies by the Members States is easy and very 
efficient while a required accreditation of each training centre would require too much 
bureaucratic requirements and cost. It will impose an administrative burden that slows down 
the market development of renewable energies.
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Изменение 1053
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Акредитираните програми за 
обучение следва да се предлагат на 
монтажници с практически опит, които 
са преминали или преминават следните 
видове обучения: 

4. Програмите за обучение се 
предлагат на монтажници с практически 
опит, които са преминали или 
преминават следните видове обучения: 

Or. en

Обосновка

The appointment of accredited certification bodies by the Members States is easy and very 
efficient while a required accreditation of each training centre would require too many 
bureaucratic requirements and cost. It will impose an administrative burden that slows down 
the market development of renewable energies.

Изменение 1054
Philippe Busquin

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за монтажници на повърхностни 
геотермални системи: предварително 
условие е обучение за сондьор или 
монтажник на тръби и владеенето 
на основни геоложки умения;

Or. en
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Изменение 1055
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за монтажници на повърхностни 
геотермални системи: предварително 
условие е обучение за сондьор или 
монтажник на тръби и владеенето 
на основни геоложки умения;

Or. en

Обосновка

Certification criteria and accreditation programmes must be differentiated between heat 
pump and shallow geothermal installers, since their affiliation to professional organisations 
differ substantially and the same qualifications can rarely be found within one single person 
or company. Specific criteria for the certification of shallow geothermal installers must be 
provided for.

Изменение 1056
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В теоретичната част на обучението за 
монтажник на термопомпи следва да 
бъдат включени следните въпроси: 
пазарна ситуация по отношение на 
термопомпите, температури на 
геотермалните ресурси и на 
повърхностните ресурси в 
различните райони, определяне на 
топлопроводността на почвата и 
скалите, обезпечаване (logistics), 
строителни правни норми, наредби 
относно използването на геотермални 
ресурси, технико-икономическа 
ефективност на използването на 

7. В теоретичната част на обучението за 
монтажник на термопомпи се включват
следните въпроси: пазарна ситуация по 
отношение на термопомпите, 
логистика, строителни правни норми, 
наредби относно използването на 
геотермални ресурси, технико-
икономическа ефективност на 
използването на термопомпи в сгради и 
определяне на най-подходящата 
термопомпена система, както и знания 
относно съответните технически 
изисквания, правила за безопасност, 
филтриране на въздуха, свързване с 
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термопомпи в сгради и определяне на 
най-подходящата термопомпена 
система, както и знания относно 
съответните технически изисквания, 
правила за безопасност, филтриране на 
въздуха, свързване с топлинния 
източник и конфигуриране на 
системата. Обучението следва да
осигурява също добро познаване на 
европейските стандарти за термопомпи, 
както и на съответното национално и 
европейско законодателство. 
Монтажникът следва да демонстрира
следните ключови умения:

топлинния източник и конфигуриране 
на системата. Обучението осигурява 
също добро познаване на европейските 
стандарти за термопомпи, както и на 
съответното национално и европейско 
законодателство. Монтажникът 
демонстрира следните ключови умения:

Or. en

Обосновка

Certification criteria and accreditation programmes must be differentiated between heat 
pump and shallow geothermal installers, since their affiliation to professional organisations 
differ substantially and the same qualifications can rarely be found within one single person 
or company. Specific criteria for the certification of shallow geothermal installers must be 
provided for.

Изменение 1057
Philippe Busquin

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В теоретичната част на обучението за 
монтажник на термопомпи следва да 
бъдат включени следните въпроси: 
пазарна ситуация по отношение на 
термопомпите, температури на 
геотермалните ресурси и на 
повърхностните ресурси в 
различните райони, определяне на 
топлопроводността на почвата и 
скалите, обезпечаване (logistics), 
строителни правни норми, наредби 
относно използването на 

7. В теоретичната част на обучението за 
монтажник на термопомпи се включват
следните въпроси: пазарна ситуация по 
отношение на термопомпите, 
логистика, строителни правни норми, 
технико-икономическа ефективност на 
използването на термопомпи в сгради и 
определяне на най-подходящата 
термопомпена система, както и знания 
относно съответните технически 
изисквания, правила за безопасност, 
филтриране на въздуха, свързване с 
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геотермални ресурси, технико-
икономическа ефективност на 
използването на термопомпи в сгради и 
определяне на най-подходящата 
термопомпена система, както и знания 
относно съответните технически 
изисквания, правила за безопасност, 
филтриране на въздуха, свързване с 
топлинния източник и конфигуриране 
на системата. Обучението следва да
осигурява също добро познаване на 
европейските стандарти за термопомпи, 
както и на съответното национално и 
европейско законодателство. 
Монтажникът следва да демонстрира
следните ключови умения:

топлинния източник и конфигуриране 
на системата. Обучението осигурява 
също добро познаване на европейските 
стандарти за термопомпи, както и на 
съответното национално и европейско 
законодателство. Монтажникът 
демонстрира следните ключови умения:

Or. en

Изменение 1058
Nikolaos Vakalis

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Теоретичната част от 
обучението за монтажник на 
повърхностни геотермални системи 
обхваща температури на 
геотермалните ресурси и на 
повърхностните ресурси в 
различните райони, определяне на 
топлопроводимостта на почвата и 
скалите, разпоредби относно 
използването на геотермални ресурси, 
определяне на най-подходящата 
термопомпена система, 
конфигуриране на системата, 
сондажни технологии, монтаж на 
топлообменници, изграждане на 
кладенци, изпитване под налягане, 
логистика, строителни правни норми 
и норми за безопасност. Обучението 
осигурява също добро познаване на 
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европейските стандарти за 
повърхностни геотермални системи, 
както и на съответното национално 
и европейско законодателство. 
Монтажникът демонстрира 
следните ключови умения:
а) разбиране на геоложките и 
геотермалните параметри на 
подпочвения слой и познаване на 
начините на определянето им, 
номенклатурата и определянето на 
типовете почви и скали, подготовка 
на доклади за сондажни дейности, 
включително литология, подпочвени 
води и т.н.; основни геоложки и 
хидрогеоложки познания;
б) познаване на различните 
технологии за сондажни и изкопни 
работи, избор на оптималния метод 
за изкопни работи, гарантиращ 
опазване на околната среда (по-
специално на подпочвените води) при 
изкопните работи,
в) умение за монтиране на 
топлообменници в сондажите, 
циментиране, запълване или друг 
метод за затваряне на системата на 
повърхностните ресурси, както и за 
извършване на изпитвания под 
налягане; умения за заваряване и други 
методи за свързване на пластмасови 
тръби,
г) умение за изграждане на кладенци 
за подпочвени води, за инсталиране на 
съответните тръби, помпи и 
системи за контрол, 
д) умение за изготвяне на 
съответната документация, 
включително определяне и чертежи 
на местата за извършване на 
сондажи.

Or. en
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Обосновка

Certification criteria and accreditation programmes must be differentiated between heat 
pump and shallow geothermal installers, since their affiliation to professional organisations 
differ substantially and the same qualifications can rarely be found within one single person 
or company. Specific criteria for the certification of shallow geothermal installers must be 
provided for.

Изменение 1059
Philippe Busquin

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Теоретичната част от 
обучението за монтажник на 
повърхностни геотермални системи 
обхваща температури на 
геотермалните ресурси и на 
повърхностните ресурси в 
различните райони, определяне на 
топлопроводимостта на почвата и 
скалите, разпоредби относно 
използването на геотермални ресурси, 
определяне на най-подходящата 
термопомпена система, 
конфигуриране на системата, 
сондажни технологии, монтаж на 
топлообменници, изграждане на 
кладенци, изпитване под налягане, 
логистика, строителни правни норми 
и норми за безопасност. Обучението 
осигурява също добро познаване на 
европейските стандарти за 
повърхностни геотермални системи, 
както и на съответното национално 
и европейско законодателство. 
Монтажникът демонстрира 
следните ключови умения:
а) разбиране на геоложките и 
геотермалните параметри на 
подпочвения слой и познаване на 
начините на определянето им, 
номенклатурата и определянето на 
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типовете почви и скали, подготовка 
на доклади за сондажни дейности, 
включително литология, подпочвени 
води и т.н.; основни геоложки и 
хидрогеоложки познания;
б) познаване на различните 
технологии за сондажни и изкопни 
работи, избор на оптималния метод 
за изкопни работи, гарантиращ 
опазване на околната среда (по-
специално на подпочвените води) при 
изкопните работи,
в) умение за монтиране на 
топлообменници в сондажите, 
циментиране, запълване или друг 
метод за затваряне на системата на 
повърхностните ресурси, както и за 
извършване на изпитвания под 
налягане; умения за заваряване и други 
методи за свързване на пластмасови 
тръби,
г) умение за изграждане на кладенци 
за подпочвени води, за инсталиране на 
съответните тръби, помпи и 
системи за контрол,
д) умение за изготвяне на 
съответната документация, 
включително определяне и чертежи 
на местата за извършване на 
сондажи.

Or. en

Обосновка

The Annex IV to the Directive, providing for the accreditation of installers must include 
specific criteria for the certification of shallow geothermal installers. This must cover the 
different categories of professionals intervening in the design and installation of geothermal 
heating/ cooling systems, to ensure that they have the necessary knowledge to provide for the 
optimal use of this renewable energy source. Guidance for professionals foreseen in the 
Directive proposal should include the development of on-line information services on the 
local geothermal potential.
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Изменение 1060
Jan Březina

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Курсът за обучение следва да
завършва с изпит за издаване на 
сертификат. Изпитът следва да
включва практическа оценка на
успешен монтаж на котли и печки на 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели или 
слънчеви топлинни инсталации.

9. Курсът за обучение завършва с изпит 
и сертифициране (съгласно EN ISO 
17024). Изпитът включва проверка на 
практическите умения. Едно от 
изискванията за сертифициране е 
доказателство, че монтажникът е 
монтирал успешно котли и печки на 
биомаса, термопомпени системи, 
слънчеви фотоволтаични или слънчеви 
топлинни инсталации.

Or. en

Обосновка

It is difficult to test a real installation on-site in an examination. However it is possible to test 
practical skills with regard to the identification of installation errors in existing installations. 
Such a practical part should thus be part of the examination. In order to assess the 
installation skills, the installer shall then provide documents showing that he has installed a 
number of systems in reality.

Изменение 1061
Paul Rübig

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Курсът за обучение следва да 
завършва с изпит за издаване на 
сертификат. Изпитът следва да
включва практическа оценка на
успешен монтаж на котли и печки на 
биомаса, термопомпи, слънчеви 
фотоелектрични преобразуватели или 
слънчеви топлинни инсталации.

9. Курсът за обучение завършва с изпит 
и сертифициране (съгласно EN ISO 
17024). Изпитът включва проверка на 
практическите умения. Едно от 
изискванията за сертифициране е 
доказателство, че монтажникът е 
монтирал успешно котли и печки на 
биомаса, термопомпени системи, 
слънчеви фотоволтаични или слънчеви 
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топлинни инсталации.

Or. en

Обосновка

It is difficult to test a real installation on-site in an examination. However it is possible to test 
practical skills with regard to the identification of installation errors in existing installations. 
Such a practical part should thus be part of the examination. In order to assess the 
installation skills, the installer shall then provide documents showing that he has installed a 
number of systems in reality.

Изменение 1062
Anni Podimata

Предложение за директива
Приложение IV а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IVа
Акредитиране на програми за 

обучение или на обучаващи
институции

Критериите, посочени в член 13 (3а 
нов), са както следва:
1. Акредитацията на програмата за 
обучение или обучаващата 
институция се извършва от 
държавите-членки или от 
административните органи, които 
те определят. Акредитиращият 
орган гарантира последователността 
и регионалното или националното 
покритие на програмата за обучение, 
предлагана от обучаващата 
институция. Обучаващата 
институция разполага с адекватни 
технически средства за осигуряване 
на практическо обучение, 
включително лабораторни пособия 
или съответни съоръжения за 
осигуряване на практическо обучение. 
Обучаващата институция предлага 
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също така, в допълнение към 
основното обучение, по-кратки 
опреснителни курсове по актуални 
въпроси, включително нови 
технологии, с цел да се даде 
възможност за обучение през целия 
живот в областта на съответните 
инсталации. Обучаващи институции 
могат да бъдат производителите на 
съоръженията или системите, 
институти или асоциации.
2. Във всички случаи, в които това е 
възможно, програмите за обучение,
отговарящи на критериите, посочени 
в приложение ІVа (ново), следва да 
бъдат включени в стандартния 
учебен план за монтажници.
3. За участие в акредитираните 
програми за обучение се насърчават 
по-конкретно монтажници с 
практически опит, които са 
преминали или преминават следните 
видове обучения:
а) за монтажници на котли и печки 
за биомаса: предварително условие е 
обучение като водопроводчик, 
монтажник на тръби, топлотехник 
или техник по санитарни, 
отоплителни и климатични 
съоръжения;
б) за монтажници на термопомпи: 
предварително условие е обучение 
като водопроводчик или хладилен 
техник, а също и владеенето на 
основни умения от 
електротехниката и водопроводната 
техника (рязане на тръби, спояване 
на тръбни връзки, лепене на тръбни 
връзки, топлинно изолиране, 
уплътняване, проби за течове и 
монтаж на отоплителни и 
охладителни системи);
в) за монтажници на повърхностни 
геотермални системи: предварително 
условие е обучение за сондьор или 
монтажник на тръби и владеенето 
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на основни геоложки умения.
г) за монтажници на слънчеви 
фотоволтаични системи: 
предварително условие е обучението 
за електротехник, а също умения в 
областта на електротехниката и 
покривните работи, включително 
умения за монтиране на електрически 
проводници, както и познаване на 
основните покривни материали; 
д) за монтажници на слънчеви 
фотоволтаични системи: 
предварително условие е обучение за 
водопроводчик, а също умения в 
областта на водопроводните и 
покривните работи, включително 
познания по спояването на тръбни 
връзки, лепене на тръбни връзки, 
уплътняване на фитинги, проби за 
течове, умения за монтиране на 
електрически проводници, познаване 
на основните покривни материали, 
методи за хидроизолация и 
уплътняване; или
е) схема за професионално обучение, 
която да осигури на монтажника 
адекватни умения, отговарящи на 3-
годишно обучение в областите, 
посочени в букви а), б), в), г) или д), 
включително обучение както в 
училищни условия, така и на 
работното място.
4. Теоретичната част на обучението 
за монтажник на котли и печки 
обхваща пазарната ситуация по 
отношение на биомасата, екологични 
аспекти, горива от биомаса, 
логистика, строителни правни 
норми, противопожарна защита, 
субсидии, горивна техника, горивни 
системи, оптимални хидравлични 
решения, съпоставка на разходи и 
печалби, както и проектиране, 
монтаж и поддръжка на котли и 
печки на биомаса. Обучението 
осигурява също така добро познаване 
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на всички европейски стандарти за 
съответната технология и за горива 
от биомаса, като например пелети, 
както и за свързаното с биомасата 
национално и европейско 
законодателство.
5. Теоретичната част на обучението 
за монтажник на термопомпи 
обхваща пазарната ситуация по 
отношение на термопомпите, 
технико-икономическа ефективност 
на използването на термопомпи в 
сгради и определяне на най-
подходящата термопомпена система, 
както и знания относно 
съответните технически изисквания, 
правила за безопасност, филтриране 
на въздуха, свързване с топлинния 
източник и конфигуриране на 
системата. Обучението осигурява 
също добро познаване на европейските 
стандарти за термопомпи, както и 
на съответното национално и 
европейско законодателство. 
Монтажникът демонстрира 
следните ключови умения:
а) основно разбиране на физическите 
и работни принципи на 
термопомпите, включително 
характеристиките на 
термопомпения цикъл: зависимостта 
между ниските температури на 
подаваната топлина и високите 
температури на топлинния източник 
и ефективността на системата, 
определяне на коефициента на 
трансформация и на сезонния 
коефициент на трансформация;
б) разбиране на частите на 
термопомпата и на тяхната роля в 
термопомпения цикъл, включително 
компресора, разширителния вентил, 
изпарителя, кондензатора, 
крепежните елементи и фитингите, 
смазочното масло, хладилния агент, 
прегряването и подохлаждането, 
както и възможностите за 
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охлаждане с термопомпи;
в) умение за избор на типоразмера на 
елементите на термопомпите в 
типични монтажни ситуации, 
включително определяне на 
типичните стойности на топлинния 
товар на различни сгради, както и за 
битово горещо водоснабдяване на база 
потребление на енергия, определяне 
на мощността на термопомпата на 
база на топлинния товар за битово 
горещо водоснабдяване, на базата на 
топлинната инертност на сградата 
и при прекъсваем режим на 
ползването на електроенергия; 
определяне на буферния резервоар, на 
неговия обем, както и на вписването 
му във вторичен отоплителен кръг.
6. Теоретичната част на обучението 
за монтажник на слънчеви топлинни 
инсталации обхваща пазарната 
ситуация по отношение на 
слънчевите инсталации, екологични 
аспекти, елементи, характеристики 
и оразмеряване на системите за 
слънчева енергия, точен избор на 
подходящи системи и оразмеряване на 
елементите, определяне на 
топлинния товар, логистика, 
строителни правни норми, 
противопожарна защита, субсидии, 
анализ на разходите и печалбите, 
както и проектиране, монтаж и 
поддръжка на слънчеви топлинни 
инсталации. Обучението осигурява 
също така добро познаване на 
европейските стандарти за 
съответната технология, на 
сертификационни инструменти, 
като например Solar Keymark, както и 
на съответното национално и 
европейско законодателство. 
Монтажникът демонстрира 
следните ключови умения:
а) умения за безопасна работа при 
използване на необходимите 
инструменти и оборудване и 
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прилагане на правилата и 
стандартите за безопасност, както и 
идентифициране на водопроводни, 
електротехнически и други рискове, 
свързани със слънчевите инсталации;
б) умения за идентифициране на 
системите и на специфичните за 
активните и пасивни системи 
елементи, включително проектиране 
по машинната част и определяне на 
мястото на елементите и 
разположението и конфигурацията 
на системата;
в) умения за определяне на 
необходимата площ за монтажа, на 
ориентацията и наклона на 
слънчевите колектори, като се вземе 
под внимание засенчването, достъпа 
до слънчевата радиация, здравината 
на конструкцията, съответствието 
на начина на монтаж с особеностите 
на сградата или климата, както и за 
идентифициране на различните 
методи за монтаж, подходящи за 
видовете покриви и укрепването на 
необходимите за монтажа 
съоръжения;
7. Теоретичната част от обучението 
за монтажник на повърхностни 
геотермални системи обхваща 
температури на геотермалните 
ресурси и на повърхностните ресурси 
в различните райони, определяне на 
топлопроводимостта на почвата и 
скалите, разпоредби относно 
използването на геотермални ресурси, 
определяне на най-подходящата 
термопомпена система, 
конфигуриране на системата, 
сондажни технологии, монтаж на 
топлообменници, изграждане на 
кладенци, изпитване под налягане, 
логистика, строителни правни норми 
и норми за безопасност. Обучението 
осигурява също така  добро познаване 
на европейските стандарти за 
повърхностни геотермални системи, 
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както и на съответното национално 
и европейско законодателство. 
Монтажникът демонстрира 
следните ключови умения:
а) разбиране на геоложките и 
геотермалните параметри на 
подпочвения слой и познаване на 
начините на определянето им, 
номенклатурата и определянето на 
типовете почви и скали, подготовка 
на доклади за сондажни дейности, 
включително литология, подпочвени 
води и т.н.; основни геоложки и 
хидрогеоложки познания;
б) познаване на различните 
технологии за сондажни и изкопни 
работи, избор на оптималния метод 
за изкопни работи, гарантиращ 
опазване на околната среда (по-
специално на подпочвените води) при 
изкопните работи,
в) умение за монтиране на 
топлообменници в сондажите, 
циментиране, запълване или друг 
метод за затваряне на системата на 
повърхностните ресурси, както и за 
извършване на изпитвания под 
налягане; умения за заваряване и други 
методи за свързване на пластмасови 
тръби,
г) умение за изграждане на кладенци 
за подпочвени води, за инсталиране на 
съответните тръби, помпи и 
системи за контрол,
д) умение за изготвяне на 
съответната документация, 
включително определяне и чертежи 
на местата за извършване на 
сондажи.
8. Теоретичната част на обучението 
за монтажник на слънчеви 
фотоволтаични инсталации обхваща 
пазарната ситуация по отношение на 
слънчевите инсталации, екологични 
аспекти, елементи, характеристики 
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и оразмеряване на системите за 
слънчева енергия, точен избор на 
подходящи системи и оразмеряване на 
елементите, определяне на 
топлинния товар, логистика, 
строителни правни норми, 
противопожарна защита, 
гръмоотводни системи, субсидии, 
анализ на разходите и печалбите, 
както и проектиране, монтаж и 
поддръжка на слънчеви 
фотоволтаични инсталации. 
Обучението осигурява също така 
добро познаване на европейските 
стандарти за съответната 
технология, на сертификационни 
инструменти, като например Solar 
Keymark, както и на свързаното със 
слънчевата енергия национално и 
европейско законодателство. 
Монтажникът демонстрира 
следните ключови умения:
а) умения за безопасна работа при 
използване на необходимите 
инструменти и оборудване и 
прилагане на правилата и 
стандартите за безопасност, както и 
идентифициране на 
електротехнически и други рискове, 
свързани със слънчевите инсталации;
б) умения за идентифициране на 
системите и на специфичните за 
активните и пасивни системи 
елементи, включително проектиране 
по машинната част и определяне на 
мястото на елементите и 
разположението и конфигурацията 
на системата;
в) умения за определяне на 
необходимата площ за монтажа, на 
ориентацията и наклона на 
слънчевите фотоволтаични системи, 
като се вземе под внимание 
засенчването, достъпа до слънчевата 
радиация, здравината на 
конструкцията, съответствието на 
начина на монтаж с особеностите на 
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сградата или климата, както и за 
идентифициране на различните 
методи за монтаж, подходящи за 
видовете покриви и укрепването на 
необходимите за монтажа 
съоръжения;
г) умения за приспособяване на 
електротехнически проекти, 
включително определяне на
проектните стойности на 
големината на тока, избор на 
подходящи видове проводници и на 
параметрите на всяка електрическа 
верига, определяне на подходящия 
типоразмер, параметри и 
разположение на всички съответни 
съоръжения и подсистеми и избор на 
подходяща точка на свързване.
д) умение за работа със софтуерни 
инструменти с цел демонстриране на 
икономическата ефективност на 
фотоволтаичните системи; умение 
за работа със системи за контрол, 
включително измервателно 
оборудване във фотоволтаични 
системи.

Or. en

(This amendment includes text of the Commission proposal on Annex IV, paragraphs 3-10)

Обосновка

It is appropriate to have a clear distinction between "certification" and "accreditation".
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Изменение 1063
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification 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).

Изменениe 1064
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Приложението се заличава

Or. it

Обосновка

The technical specifications should be included in the directive on biofuels.
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Изменениe 1065
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Приложението се заличава

Or. it

Обосновка

The technical specifications for fuels and biofuels are the responsibility of CEN, which has 
the task of  developing them. So the Fuels Directive should either specify the parameters with 
environmental relevance or the labelling required for fuels that do not comply with CEN 
standards EN228 and EN590.

Изменение 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification 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).
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Изменение 1067
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение V – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спецификация за смес на дизелово 
гориво и 7 % биодизел 

Спецификация за смес на дизелово 
гориво и 7 % биодизел (EN590)

Or. en

Обосновка

It is essential that Annex V specifically refers to the EU diesel standard for conventional 
diesel, which sets the specifications for biodiesel blends to be used inside the Community.

Изменение 1068
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение V – колона 1 – ред 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на метилови естери на 
мастни киселини (FAME), определено 
съгласно EN 14078

Съдържание на метилови естери на 
мастни киселини, определено съгласно 
EN14214

Or. en

Обосновка

The Directive should specify that the biodiesel component of blends should conform to the 
biodiesel EN14214 standard, this to ensure that quality issues are properly addressed. The 
reference to the EN 14078 is not appropriate and should therefore be deleted.
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Изменение 1069
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение V – колона 1 – ред 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавка за стабилизиране Добавка за стабилизиране (по
отношение на чистото съдържание 
на метилови естери на мастни 
киселини)

Or. en

Обосновка

The BHT content of 1000ppm specified in the draft Directive relates to the pure FAME 
content, not to the blend itself. Furthermore, the additive type specified in the Annex should 
be a mere recommendation, allowing the use of any other additive of comparable efficiency.

Изменениe 1070
Gabriele Albertini

Предложение за директива
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Приложението се заличава

Or. it

Обосновка

The technical specifications for fuels and biofuels are the responsibility of CEN, which has 
the task of  developing them. So the Fuels Directive should either specify the parameters with 
environmental relevance or the labelling required for fuels that do not comply with CEN 
standards EN228 and EN590.
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Изменениe 1071
Umberto Guidoni

Предложение за директива
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Приложението се заличава

Or. it

Обосновка

The technical specifications should be included in the directive on biofuels.

Изменение 1072
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification 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).
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Изменение 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава

Or. en

Обосновка

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification 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 1074
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спецификация за смес на дизелово 
гориво и 10% биодизел 

Спецификация за смес на дизелово 
гориво и 10% биодизел (EN590)

Or. en

Обосновка

It is essential that Annex V specifically refers to the EU diesel standard for conventional 
diesel, which sets the specifications for biodiesel blends to be used inside the Community.
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Изменение 1075
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – колона 1 – ред 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на метилови естери на 
мастни киселини (FAME), определено 
съгласно EN 14078

Съдържание на метилови естери на 
мастни киселини, определено съгласно 
EN14214

Or. en

Обосновка

The Directive should specify that the biodiesel component of blends should conform to the 
biodiesel EN14214 standard, this to ensure that quality issues are properly addressed. The 
reference to the EN 14078 is not appropriate and should therefore be deleted.

Изменение 1076
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – колона 3 – ред 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

0.2 В съответствие със стандарт 
EN14214

Or. en

Обосновка

With regard to the phosphorous content, the CEN is still discussing the appropriate threshold 
for 10% biodiesel blends. Annex VI should therefore leave enough flexibility so that the 
industry can adapt to the outcome of the CEN discussions.
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Изменение 1077
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – колона 3 – ред 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

0.05 заличава се

Or. en

Обосновка

The requirement for an acid index of 0.05 would add an unnecessary burden for the 
production of biodiesel blends. In addition, this is already covered by the oxidation stability 
requirements.

Изменение 1078
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – колона 3 – ред 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

20 заличава се

Or. en

Обосновка

The peroxides content parameter is not relevant for the purpose of establishing biodiesel 
blends specifications.
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Изменение 1079
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – колона 3 – ред 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

0.12 заличава се

Or. en

Обосновка

The requirement for an acid index variation of 0.12 would add an unnecessary burden for the 
production of biodiesel blends. It is already covered by the oxidation stability requirement.

Изменение 1080
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VI – колона 1 – ред 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавка за стабилизиране Добавка за стабилизиране (по 
отношение на чистото съдържание 
на метилови естери на мастни 
киселини)

Or. en

Обосновка

The BHT content of 1000ppm specified in the draft Directive relates to the pure FAME 
content, not to the blend itself. Furthermore, the additive type specified in the Annex should
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Изменение 1081
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част А

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIІ, част А се заличава

Or. en

Обосновка

GHG calculations should be based on actual values in order to drive innovation to best GHG 
performance. Disaggregated values for different steps may be used under certain conditions.

Изменение 1082
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIІ, част Б се заличава

Or. en

Обосновка

Especially for the new generation of liquid fuels from biomass, the GHG calculation must be 
based on actual values in order to drive innovation to best GHG performance. To set default 
values in the Directive for products which are not commercially available is questionable, 
would only reward worse performance and could seriously misguide consumers and policy.
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Изменение 1083
Lena Ek

Предложение за директива
Приложение VII – част Б – ред 11 а (нов)

Изменение

Дизел, произведен от устойчиво добит торф чрез 
реакцията на Fischer-Tropsch

60% 60%

Or. en

Обосновка

Sustainable peat can be processed into biofuel in a similar process that is used to make 
second generation biofuels from ligno-cellulosic materials like wood via gasification and 
Fischer-Tropsch process. Depending on the type of peat and based on life-cycle analysis, 
greenhouse gas emission savings can go up to 80%, the average savings being 60%. The 
sustainability of peat as a feedstock would be ensured by certification and only certified peat 
would be used for the production of biodiesel.

Изменение 1084
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват, 
както следва:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

където: където:
E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

el са годишните емисии в резултат на el са годишните емисии в резултат на 
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изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

eiluc е коефициентът на риск за 
конкретните култури за 
производство на биогорива в 
конкретни региони

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и замяна; и

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и замяна; и

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee  са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

Recent scientific studies have identified indirect land use change as the most critical factor in 
determining whether biofuels deliver environmental benefits or not. Large-scale biofuel 
production, driven by biofuel targets, can lead to the displacement of other agricultural 
activities to ecologically sensitive areas, such as rainforests. To include these indirect impacts 
in the GHG methodology, a ‘risk adder’ should be introduced.
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Изменение 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват 
както следва:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

където: където:

E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

eiluc е коефициентът на риск за 
конкретните култури за 
производство на биогорива в 
конкретни региони
esca са намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата, вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;
etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и замяна; и

eccu са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и използване; и

eee са намаленията на емисии в резултат eee  са намаленията на емисии в резултат 
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от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

An increasing number of recent scientific studies have identified indirect land use change 
(also called ‘leakage’ or ‘displacement’) as the most critical factor in determining whether 
biofuels deliver environmental benefits or not. Large-scale biofuel production, driven by 
biofuel targets, can lead to the displacement of other agricultural activities to ecologically 
sensitive areas, such as rainforests. To include these indirect impacts in the GHG 
methodology, a ‘risk adder’ should be introduced.

Изменение 1086
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват 
както следва:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee,
където: където:

E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

eiluc са годишните емисии в резултат 
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на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
земя;
esca са намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата, вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;
etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и отвеждане;
eccr са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Or. en

Изменение 1087
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват 
както следва:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
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където: където:
E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
биогоривото;

eec са емисиите от добива или
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от отглеждането на 
суровини;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

eu са емисиите от използването на 
горивото;
eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и замяна; и

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и замяна; и

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Не се вземат под внимание емисиите от 
производството на машини и 
съоръжения.

Or. en

Обосновка

The scope of this directive is to establish environmental sustainability criteria for biofuels and 
other bioliquids, consequently the reference to fossil fuels should be removed. The emission 
from the use of biofuels is 0, it can be also removed.
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Изменение 1088
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Емисиите на парникови газове от 
горива, E, се изразяват чрез следната 
мерна единица: грамове CO2 еквивалент 
за MJ енергийно съдържание на 
горивото, gCO2eq/MJ. 

2. Емисиите на парникови газове от 
горива, E, се изразяват чрез следната 
мерна единица: грамове CO2 еквивалент 
за MJ енергийно съдържание на 
горивото, gCO2eq/MJ. Стойността на 
eiluc ще бъде 40 gCO2eq/MJ за всички 
биогорива, произведени от суровини, 
отгледани на селскостопански земи. 
Тази стойност подлежи на редовен 
преглед въз основа на най-новите 
научни данни.

Or. en

Обосновка

Recent scientific studies have identified indirect land use change as the most critical factor in 
determining whether biofuels deliver environmental benefits or not. Large-scale biofuel 
production, driven by biofuel targets, can lead to the displacement of other agricultural 
activities to ecologically sensitive areas, such as rainforests. To include these indirect impacts 
in the GHG methodology, a ‘risk adder’ should be introduced.

Изменение 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Емисиите на парникови газове от 
горива, E, се изразяват чрез следната 
мерна единица: грамове CO2 еквивалент 
за MJ енергийно съдържание на 
горивото, gCO2eq/MJ. 

2. Емисиите на парникови газове от 
горива, E, се изразяват чрез следната 
мерна единица: грамове CO2 еквивалент 
за MJ енергийно съдържание на 
горивото, gCO2eq/MJ. Стойността на 
eiluc ще бъде 40 gCO2eq/MJ за всички 
биогорива, произведени от суровини, 
отгледани на селскостопански земи. 
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Тази стойност подлежи на редовен 
преглед въз основа на най-новите 
научни данни.

Or. en

Обосновка

Indirect impacts are currently estimated to amount to additional emissions of 50% for 
switchgrass grown on US corn lands to 93% for corn based ethanol. The application of a 
standard value of 40 gCO2eq/MJ seems adequate to reflect these indirect impacts until new 
scientific evidence is available.

Изменение 1090
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Като изключение спрямо 
посоченото в параграф 2, при 
транспортните горива стойностите, 
изразени чрез мерната единица 
gCO2eq/MJ, могат да бъдат 
коригирани, за да се отчетат 
разликите в извършената полезна 
работа при използването на различни 
горива, изразени в km/MJ. Такива 
корекции се правят само в случай, че е 
представено доказателство за 
разликите в извършената полезна 
работа.

заличава се

Or. en

Обосновка

There is not a one-to-one correspondence between a fuel and its end use performance. This 
confuses fuels and vehicle issues and might allow subjective claims and double counting. 
Clear accountability is needed. Fuels suppliers are accountable for Well to tank emissions 
and vehicle manufacturers for Tank to Wheel.
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Изменение 1091
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Видовете парникови газове, които се 
отчитат във връзка с параграф 1, са: 
CO2, N2O и CH4. При изчисляването на 
CO2 еквивалента, тези газове се отчитат
със следните коефициенти:

5. Видовете парникови газове, които се 
отчитат във връзка с параграф 1, са: 
CO2, N2O и CH4. При изчисляването на 
CO2 еквивалента тези газове се отчитат 
в съответствие с насоките на 
Междуправителствената експертна 
група по изменение на климата (IPCC) 
относно националните описи на 
парниковите газове, 2006. Като база 
се прилага действителното 
използване на селскостопанската 
земя преди януари 2008 г.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Обосновка

There are no details either of a method for ascertaining the N2O emissions to be taken into 
account in the production processes concerned or of a reference to be applied for this 
purpose. A clear and internationally accepted methodology needs to be laid down.

Изменение 1092
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Емисиите от добива или
отглеждането на суровини, eec, трябва 
да включват както следва: емисиите от 
самия процес на добив или отглеждане; 

6. Емисиите от отглеждането на 
суровини, ec, включват емисиите от 
самия процес на отглеждане; от 
прибирането на суровините; от 
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от прибирането на суровините; от 
отпадъците и ефектите извън 
разглежданите граници на процеса
(leakages); както и от производството на 
химикали или продукти, използвани при 
добива или отглеждането на 
суровините. Следва да се изключи от
изчисленията улавянето на CO2 в 
процеса на отглеждане на суровините. 
От емисиите се изваждат 
доказаните намаления на емисии на 
парникови газове от изгаряне във 
факел при нефтодобивните обекти, 
където и да са разположени те по 
света. Като алтернативна възможност 
спрямо използването на действителните 
стойности на емисиите, могат да се 
направят оценки на емисиите от 
отглеждането на суровини — чрез 
използване на средни стойности, 
изчислени за по-малки географски 
райони в сравнение с тези, използвани 
за изчислението на приетите стойности 
(default values).

отпадъци и изпускания; както и от 
производството на химикали или 
продукти, използвани при отглеждането 
на суровините. От изчисленията се 
изключва улавянето на CO2 в процеса на 
отглеждане на суровините. Като 
алтернативна възможност спрямо 
използването на действителните 
стойности на емисиите могат да се 
направят оценки на емисиите от 
отглеждането на суровини чрез 
използване на средни стойности, 
изчислени за по-малки географски 
райони в сравнение с тези, използвани 
за изчислението на приетите стойности.

Or. en

Обосновка

This directive should focus on biofuels and not on fossil fuels. Flaring is not relevant to 
biofuels.

Изменениe 1093
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменениe

6. Емисиите от добива или 
отглеждането на суровини, eec, трябва 
да включват както следва: емисиите от 
самия процес на добив или отглеждане; 
от прибирането на суровините; от 

6. Емисиите от добива или 
отглеждането на суровини, eec, включват 
както следва: емисиите от самия процес 
на добив или отглеждане; от 
прибирането на суровините; от 
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отпадъците и ефектите извън 
разглежданите граници на процеса
(leakages); както и от производството на 
химикали или продукти, използвани при 
добива или отглеждането на 
суровините. Следва да се изключи от
изчисленията улавянето на CO2 в 
процеса на отглеждане на суровините. 
От емисиите се изваждат доказаните 
намаления на емисии на парникови 
газове от изгаряне във факел при 
нефтодобивните обекти, където и да са 
разположени те по света. Като 
алтернативна възможност спрямо 
използването на действителните 
стойности на емисиите, могат да се 
направят оценки на емисиите от 
отглеждането на суровини — чрез 
използване на средни стойности, 
изчислени за по-малки географски 
райони в сравнение с тези, използвани 
за изчислението на приетите стойности 
(default values).

отпадъци и изпускания; както и от 
производството на химикали или 
продукти, използвани при добива или 
отглеждането на суровините. От
изчисленията се изключва улавянето на 
CO2 в процеса на отглеждане на 
суровините. От емисиите се изваждат 
доказаните намаления на емисии на 
парникови газове от изгаряне във факел 
при нефтодобивните обекти, където и да 
са разположени те по света. Като 
алтернативна възможност спрямо 
използването на действителните 
стойности на емисиите, могат да се 
направят оценки на емисиите от 
отглеждането на суровини — чрез 
използване на средни стойности, 
изчислени в съответствие с данните, 
предоставени от 
Междуправителствената група по 
изменение на климата (IPCC), по-
специално по отношение на емисиите 
N2O, за по-малки географски райони в 
сравнение с тези, използвани за 
изчислението на приетите стойности.

Or. fr

Обосновка

The reduction of greenhouse gas emissions needs to be backed by tough sustainability 
criteria. But this is only feasible with a method of calculation approved worldwide. The IPCC 
is a world reference body in this area, with the best specialists as its members. So it would be 
surprising not to use the IPCC’s data, as these have already been used by Germany, the 
Netherlands, the UK and France.

Изменение 1094
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Средногодишните емисии в резултат 7. Средногодишните емисии в резултат 
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на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя, el, следва да се 
изчисляват чрез средногодишно 
разпределяне на емисиите от 20-
годишен период. За изчисляване на тези 
емисии ще се използва следната 
зависимост:

на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя, el, се изчисляват 
чрез средногодишно разпределяне на 
емисиите от 10-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се използва 
следната зависимост:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

където: където:
el са средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя (изразени като маса 
на CO2 еквивалент за единица 
енергийно съдържание на 
биогоривото);

el са средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя (изразени като маса 
на CO2 еквивалент за единица 
енергийно съдържание на 
транспортното гориво от биомаса);

CSR са въглеродните запаси на единица 
площ на база предходното използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод както в почвата, така и в 
растителността). Като предходно ще 
се отчита използването на земята през 
по-късния от следните два момента:
януари 2008 г. или през време, 
предхождащо с 20 години добиването 
на суровината; 

CSR са въглеродните запаси на единица 
площ на база предходното използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод, включително в 
надпочвената и подпочвената 
биомаса, шумата от растенията, 
почвата, изсъхналите дървета и 
добитите дървесни продукти, 
съгласно „Насоките от 2006 г. на 
Междуправителствена група по 
изменение на климата (IPCC) за 
националните инвентаризации на 
емисиите на парникови газове - том 
4“). Като предходно ще се отчита 
използването на земята през януари 
2008 г.

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база настоящото използване на 
земята (изразени като маса на наличния 
въглерод за единица площ, като се 
отчита съдържанието на въглерод 
както в почвата, така и в 
растителността). 

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база действително използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод, включително в 
надпочвената и подпочвената 
биомаса, шумата от растенията, 
почвата, изсъхналите дървета и 
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добитите дървесни продукти, 
съгласно „Насоките от 2006 г. на 
Междуправителствена група по 
изменение на климата (IPCC) за 
националните инвентаризации на 
емисиите на парникови газове - том 
4“).

MWCO2 е молекулната маса на CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 е молекулната маса на CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 е атомната маса на C = 12,011 
g/mol; и

MWC е атомната маса на C = 12,011 
g/mol; и

P e производителността на културата 
(измерена като енергия на биогориво 
или на друго гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).

P e производителността на културата 
(измерена като енергия на
транспортни горива или на други 
течни горива от биомаса, получени от 
единица земна площ годишно).

Or. en

Обосновка

There is no reason to reinvent the wheel. The 2006 Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) guidelines on how to report the greenhouse gas emissions gives the values for 
the carbon stock per unit area. They are used by Member States under the UN Framework 
Convention on Climate Change.

Изменение 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя, el, следва да се 
изчисляват чрез средногодишно 
разпределяне на емисиите от 20-
годишен период. За изчисляване на тези 
емисии ще се използва следната 
зависимост:

7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя, el, се изчисляват 
чрез средногодишно разпределяне на 
емисиите от 20-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се използва 
следната зависимост:
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el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

където: където:
el са средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя (изразени като маса 
на CO2 еквивалент за единица 
енергийно съдържание на биогоривото);

el са средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя (изразени като маса 
на CO2 еквивалент за единица 
енергийно съдържание на биогоривото);

CSR са въглеродните запаси на единица 
площ на база предходното използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод както в почвата, така и в 
растителността). Като предходно ще се 
отчита използването на земята през по-
късния от следните два момента: януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината; 

CSR са въглеродните запаси на единица 
площ на база предходното използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод както в почвата, така и в 
растителността). Като предходно ще се 
отчита използването на земята през по-
късния от следните два момента: януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината; 

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база настоящото използване на 
земята (изразени като маса на наличния 
въглерод за единица площ, като се 
отчита съдържанието на въглерод както 
в почвата, така и в растителността). 

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база настоящото използване на 
земята (изразени като маса на наличния 
въглерод за единица площ, като се 
отчита съдържанието на въглерод както 
в почвата, така и в растителността).

MWCO2 е молекулната маса на CO2 = 
44,010 g/mol;
MWCO2 е атомната маса на C = 
12,011 g/mol; и
P e производителността на културата 
(измерена като енергия на биогориво 
или на друго гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).

P e производителността на културата 
(измерена като енергия на биогориво 
или на друго гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно); и

eB е бонус от [x] gCO2eq/MJ енергия на 
биогориво или на друго гориво от 
биомаса, получено от възстановена 
ерозирала земя; т.е. земя, използвана 
преди за селскостопанско 
производство, която през януари 2008 
г. е била неподходяща за 
селскостопанско производство (т.е. 
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засолени почви и каучукови 
плантации) и която преди 
възстановяването си не е имала някой 
от статутите, посочени в член 15, 
параграф 3 или 4.

Or. en

Изменение 1096
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Във връзка с параграф 7 могат да 
бъдат използвани следните стойности 
както за CSR, така и за CSA

8. Във връзка с параграф 7 могат да 
бъдат използвани следните стойности 
както за CSR , така и за CSA, освен в 
случаите на променен начин на 
използване на земя, както е 
предвидено в член 15, параграф 3 и 4:

Or. de

Обосновка

The purpose of the Commission’s proposed rules is to ensure that the adverse consequences 
of land use changes are taken into account. But these rules mean that carbon stocks that are 
permanently present (e.g. in the rainforest) are treated the same as those in cultures lasting 
one or more years. By privileging biofuels on the basis of raw materials cultivated on cleared 
rainforest land we increase rainforest clearance. Only permanently present carbon stocks 
should be taken into account.

Изменение 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Емисии, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
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земя, eiluc, имат стойност 0, когато 
производството се основава на 
суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи и земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 
отпадъци. Във всички останали 
случаи eiluc има стойност 20g CO2/MJ.

Or. en

Обосновка

GHG emissions from indirect land use change are applied to all production on other land 
other than idle, marginal and degraded land. The value of 20gCO2eg/MJ is low compared to 
what has been presented over the last year in several different estimates. However, 
considering the large uncertainties in assessment of indirect land use effects, and the large 
range of values that has been presented, it seems reasonable to use a low value to start with.

Изменение 1098
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Емисии, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
земя, eiluc, имат стойност 0, когато 
производството се основава на 
суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи и земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 
отпадъци. Във всички останали 
случаи eiluc има стойност 120g 
CO2/MJ.

Or. en

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 
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producers can prove a net carbon benefit through direct land use change. The value of 
120gCO2eg/MJ represents recent scientific findings. This value is based on estimated growth 
in demand from EU and US alone; therefore, if other parts of the world were to adopt similar 
policies, indirect GHG impacts would be greater.

Изменениe 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8б. Намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство, 
esca, могат да се отчетат, ако вече не 
са били отчетени чрез el.

Or. en

Изменениe 1100
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 9 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменениe

При отчитането на потреблението на 
електроенергия, която не е генерирана 
от съответната инсталация за 
производство на гориво, коефициентът 
на специфични емисии на парникови 
газове в резултат на производството и 
разпределението на електроенергията 
ще се приеме за равен на средния 
коефициент на специфични емисии при 
производството и разпределението на 
електроенергия в съответния 
определен регион. Това правило има 
следните изключения:

При отчитането на потреблението на 
електроенергия, която не е генерирана 
от съответната инсталация за 
производство на гориво, коефициентът 
на специфични емисии на парникови 
газове в резултат на производството и 
разпределението на електроенергията се 
приема за равен на средния коефициент 
на специфични емисии при 
производството и разпределението на 
електроенергия в ЕС. Това правило има 
следните изключения:
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Or. en

Обосновка

Given that electricity grids in the EU are connected it is not possible to verify where the 
electricity consumed by a biofuel production plant was generated. Therefore it is better to 
base accounting for the consumption of electricity on the EU average value. This has the 
advantage of creating a level playing field for biofuel producers and of not unduly 
discouraging efficient electricity production within a biofuel production facility (e.g. through 
a cogeneration project) in a region with a relatively low greenhouse gas emission intensity of 
electricity generation and distribution.

Изменениe 1101
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменениe

12. Намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и отвеждане, 
eccs, се ограничават до избегнатите 
емисии чрез улавяне и отвеждане на 
CO2, които са директно свързани с 
добива, транспорта, преработката и 
разпределението на горивото.

заличава се

Or. en

Изменениe 1102
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменениe

12. Намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане, eccs, се 
ограничават до избегнатите емисии чрез 
улавяне и отвеждане на CO2, които са 
директно свързани с добива,
транспорта, преработката и 

12. Намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане, eccs, се 
ограничават до избегнатите емисии чрез 
улавяне и отвеждане на CO2, които са 
директно свързани с транспорта, 
преработката и разпределението на 
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разпределението на горивото. биогорива.

Or. en

Обосновка

This directive should focus on biofuels and not on fossil fuels.

Изменениe 1103
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменениe

13. Намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна, eccr, се 
ограничават до избягването на 
емисии чрез улавяне на CO2, чието 
въглеродно съдържание произхожда 
от биомаса и който се използва за 
замяна на получен от изкопаеми 
горива CO2, използван за търговски 
продукти и услуги.

заличава се

Or. en

Изменениe 1104
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменениe

14. Намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим, eee, ще се отчитат във връзка с 
допълнителната електроенергия, 
генерирана от инсталациите за 
производство на горива, които имат 
когенерационни съоръжения, освен в 

14. Намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим, eee, се отчитат във връзка с 
допълнителната електроенергия, 
генерирана от инсталациите за 
производство на горива, които имат 
когенерационни съоръжения, освен в 
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случаите, когато горивото, използвано 
за когенерацията, не е остатък от 
селскостопанска култура, а е друг вид 
страничен продукт. При отчитането на 
тази допълнително произведена 
електроенергия, мощността на 
когенерационния блок следва да се 
приеме, че е минимално необходимата 
за осигуряване на топлинната енергия, 
използвана за производство на горивото. 
Намалението на емисии на парникови 
газове, свързано с тази допълнително 
произведена електроенергия, следва да
се приеме за равно на количеството 
парникови газове, които биха били 
отделени при генерирането на равно 
количество електроенергия от 
централа, използваща същото гориво 
като когенерационния блок.

случаите, когато горивото, използвано 
за когенерацията, не е остатък от 
селскостопанска култура, включително 
сухи остатъци от шлемпа (DDGs), а е 
друг вид страничен продукт. При 
отчитането на тази допълнително 
произведена електроенергия, по 
отношение на мощността на 
когенерационния блок се приема, че е 
минимално необходимата за 
осигуряване на топлинната енергия, 
използвана за производство на горивото. 
Намалението на емисии на парникови 
газове, свързано с тази допълнително 
произведена електроенергия, се приема
за равно на количеството парникови 
газове, които биха били отделени от 
средните за ЕС специфични емисии 
от производство на електроенергия за 
електроенергия, произведена в 
Общността, и от средните емисии за 
производство на електроенергия в 
страната, където е произведена 
електроенергията, за електроенергия, 
произведена в държави извън ЕС.

Or. en

Обосновка

We considers that DDGs should be taken into account for energy generation purposes as an 
agricultural residue, as baggasse from sugar cane is.

Изменениe 1105
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменениe

14. Намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим, eee, ще се отчитат във връзка с 

14. Намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим, eee, се отчитат във връзка с 
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допълнителната електроенергия, 
генерирана от инсталациите за 
производство на горива, които имат 
когенерационни съоръжения, освен в 
случаите, когато горивото, използвано 
за когенерацията, не е остатък от 
селскостопанска култура, а е друг вид 
страничен продукт. При отчитането на 
тази допълнително произведена 
електроенергия, мощността на 
когенерационния блок следва да се 
приеме, че е минимално необходимата 
за осигуряване на топлинната енергия, 
използвана за производство на горивото. 
Намалението на емисии на парникови 
газове, свързано с тази допълнително 
произведена електроенергия, следва да
се приеме за равно на количеството
парникови газове, които биха били 
отделени при генерирането на равно 
количество електроенергия от 
централа, използваща същото гориво 
като когенерационния блок.

допълнителната електроенергия, 
генерирана от инсталациите за 
производство на горива, които имат 
когенерационни съоръжения, освен в 
случаите, когато горивото, използвано 
за когенерацията, не е остатък от 
селскостопанска култура, а е друг вид 
страничен продукт. При отчитането на 
тази допълнително произведена 
електроенергия, по отношение на 
мощността на когенерационния блок се 
приема, че е минимално необходимата 
за осигуряване на топлинната енергия, 
използвана за производство на горивото. 
Намалението на емисии на парникови 
газове, свързано с тази допълнително 
произведена електроенергия, се приема
за равно на средното количество 
парникови газове, които биха били 
отделени при генерирането и 
разпределението в ЕС на равно 
количество електроенергия.

Or. en

Обосновка

By relating the GHG credit to the actual fuel used, the text limits the incentive for producers 
to use low carbon fuels. The EU-average electricity is the reference for electricity imports and 
it is logical to use the same reference for export. The magnitude of the credit that can be 
obtained from electricity export is restricted by the limitation imposed on the size of the 
cogeneration plant.

Изменениe 1106
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В случай, че при производствения 
процес на горивото се произвежда 
съвместно както горивото, чиито 

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

емисии се изчисляват, така и един или 
повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове се разпределят между горивото 
или съответния междинен продукт и 
странични продукти, въз основа на 
метода на заместването. По 
отношение на  типичните 
странични продукти държавите-
членки предвиждат приети 
стойности, подлежащи на редовно 
преразглеждане.

Or. en

Обосновка

The GHG value for co-products should reflect the real market value or utility of the co-
products, not simply the energy content.

Изменение 1107
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Allocation in proportion to energy content is in principle appropriate. But when combined 
with the wide choice of system limits it leads to a serious distortion of GHG results, because 
the whole system’s emissions are not allocated at that level to the relevant product, when they 
should be allocated – depending on the specific production process – to that product in a 
process-related way. So there is a need to open up the opportunity for an appropriate 
allocation in individual cases such as wet and dry residues.

Изменениe 1108
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление се отчитат 
всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада в обхвата на параграф 14. За 
страничните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание се приема, във 
връзка с разглежданите изчисления, че 
енергийното им съдържание е нулево. 

Or. en

Обосновка

Agricultural residues such as straw are in most countries agricultural co-products utilized as 
substitutes for feed and as fertilizers. The proportional part of GHG emissions according to 
the energy content method should be allocated to these co-products.
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Изменениe 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление се отчитат 
всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада в обхвата на параграф 14. За 
страничните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание се приема, във 
връзка с разглежданите изчисления, че 
енергийното им съдържание е нулево.

Or. en

Изменение 1110
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление следва да се 
отчитат всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада в обхвата на параграф 14, с 
изключение на селскостопанските 
остатъци, като например слама, багаса,
люспи, кочани и черупки. Когато 
биогорива или други течни горива от 
биомаса се произвеждат от 
селскостопански остатъци, 



AM\732231BG.doc 75/81 PE409.503v01-00

BG

във връзка с разглежданите изчисления, 
че енергийното им съдържание е 
нулево.

последните се вземат под внимание в 
съответствие с техния принос. За 
страничните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание се приема, във 
връзка с разглежданите изчисления, че 
енергийното им съдържание е нулево.

Or. de

Обосновка

The exception in the case of calculating agricultural crop residues should be expressly 
underlined.

Изменениe 1111
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Agricultural residues such as straw are in most countries agricultural co-products utilized as 
substitutes for feed and as fertilizers. The proportional part of GHG emissions according to 
the energy content method should be allocated to these co-products.
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Изменениe 1112
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 16 - алинея трета

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По отношение на отпадъците, 
селскостопанските остатъци —
включително слама, багаса, люспи, 
кочани и черупки, както и остатъци 
от производствената верига, които се 
състоят основно от несмилаеми 
съставки, се счита, че имат нулеви 
емисии на парникови газове при 
жизнения цикъл, до момента на 
прибиране (събиране) на тези 
материали.

Or. nl

Изменениe 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 17 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойността EF за 
заместваното минерално гориво следва 
да бъде най-последната известна средна 
стойност за действителните емисии от 
бензинови и дизелови горива в 
Общността, докладвана съгласно 
[Директива 98/70/ЕО]. Ако такава 
информация липсва, да се използва 
стойността 83,8 gCO2eq/MJ.

17. По отношение на биогоривата, за 
целите на посочените в параграф 4 
изчисления, стойността EF за 
заместваното минерално гориво е най-
последната известна средна стойност за 
действителните емисии от получените 
от изкопаеми горива бензинови и 
дизелови горива в Общността, 
докладвана съгласно [Директива 
98/70/ЕО]. Ако такава информация 
липсва, се използва стойността 90 
gCO2eq/MJ.

Or. en
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Изменение 1114
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 17 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойността EF за 
заместваното минерално гориво следва 
да бъде най-последната известна
средна стойност за действителните 
емисии от бензинови и дизелови горива 
в Общността, докладвана съгласно 
[Директива 98/70/ЕО]. Ако такава 
информация липсва, да се използва 
стойността 83,8 gCO2eq/MJ.

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойностите EF за 
заместваното минерално гориво са най-
последните известни стойности за 
действителните емисии от бензинови и 
дизелови горива в Общността, 
докладвана съгласно [Директива 
98/70/ЕО]. Ако такава информация 
липсва, се използва стойността 91 
gCO2eq/MJ.

Or. de

Обосновка

Specifying a value of 83.8 gCO2eq/MJ is incomprehensible in the absence of information on 
the input data method. Taking EU averages as fossil references means ignoring the 
significant differences in GHG emissions determined by different mineral oil types and/or 
unconventional origins such as tar sands. Moreover the different GHG emissions in the 
manufacture of petrol and diesel are ignored.

Изменениe 1115
Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 17 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойността EF за 
заместваното минерално гориво следва 
да бъде най-последната известна средна 
стойност за действителните емисии от 

17. По отношение на транспортните 
горива от биомаса, за целите на 
посочените в параграф 4 изчисления, 
стойността EF за заместваното 
минерално гориво е последната известна 
средна стойност за действителните 
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бензинови и дизелови горива в 
Общността, докладвана съгласно 
[Директива 98/70/ЕО]. Ако такава 
информация липсва, да се използва 
стойността 83,8 gCO2eq/MJ.

емисии от бензинови и дизелови горива 
в Общността, докладвана съгласно 
[Директива 98/70/ЕО] или 83,8 
gCO2eq/MJ, като се взема най-ниската 
от тези стойности.

Or. en

Изменениe 1116
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част Г – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Г. Разпределени стойности за биогорива 
и други течни горива от биомаса

Г. Разпределени стойности за биогорива 
и други течни горива от биомаса *
*Преизчисление на приетите стойности, 
като се прилага последователна методология 
по цялата верига.

Or. en

Обосновка

Default values have been left equal to typical for all except “processing” where a 40% 
increase has been applied. The rationale for that is not clear. A consistent methodology 
should be applied throughout the chain to calculate default values from typical values in a 
way that reflects the range of actual performance in each step of the chain. This must be part 
of the remit of CEN as provided by Article 17.1.

Изменениe 1117
Herbert Reul

Предложение за директива
Приложение VII – част Д – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Д. Оценки на разпределени стойности 
на бъдещи видове горива и други течни 
горива от биомаса, които засега (през 
януари 2008 г.) не присъстват или 

Д. Оценки на разпределени стойности 
на бъдещи видове горива и други течни 
горива от биомаса, които засега (през 
януари 2008 г.) не присъстват или 
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присъстват в незначителни количества 
на пазара.

присъстват в незначителни количества 
на пазара *
*Преизчисление на приетите стойности, 
като се прилага последователна методология 
по цялата верига.

Or. en

Обосновка

Default values have been left equal to typical for all except “processing” where a 40% 
increase has been applied. The rationale for that is not clear. A consistent methodology 
should be applied throughout the chain to calculate default values from typical values in a 
way that reflects the range of actual performance in each step of the chain. This must be part 
of the remit of CEN as provided by Article 17.1.

Изменение 1118
Werner Langen

Предложение за директива
Приложение VII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIIа
За биогорива се считат най-малко 
продуктите, изброени по-долу:
а) „биоетанол“: неденатуриран 
етилов алкохол от подпозиция 2207 10 
00 от комбинираната номенклатура с 
алкохолно съдържание по обем най-
малко 99 % vol, който се произвежда 
от биомаса и/или биоразградимата 
част на отпадъците, качествата му 
отговарят най-малко на норма EN 
15376 и се използва като биогориво;
б) „биодизел“: метилов естер, 
произведен от растителни масла или 
животински мазнини с качеството 
на дизелово гориво, който се използва 
като биогориво;
в) „биогаз“: горивен газ, произведен от 
биомаса и/или от биоразградимата 
част от отпадъци, която може да 
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бъде пречистена до продукт с 
качествата на природен газ, който се 
използва като биогориво или 
генераторен газ от дървесина;
г) „биометанол“: метанол, произведен 
от биомаса, който се използва като 
биогориво;
д) „биодиметилетер“: диметилов 
етер, произведен от биомаса и 
използван като биогориво;
е) „био-ЕТБЕ (етил-третичен-бутил-
етер)“: ЕТБЕ, произведен на базата 
на биоетанол. Обемният процент на 
био-ЕТБЕ, изчислен като биологично 
гориво, е 47 %;
ж) „био-МТБЕ (метил-третичен-
бутил-етер)“: МТБЕ, произведен на 
базата на биометанол. Обемният 
процент на био-МТБЕ, изчислен като 
биогориво, е 36 %;
з) „синтетични биогорива“: 
синтетични въглеводороди или 
синтетични въглеводородни смеси, 
произведени от биомаса;
и) „биоводород“ водород, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част на 
отпадъците, който се използва като 
биогориво;
й) „чисто растително масло“: масло, 
което е произведено от маслодайни 
култури чрез пресоване, екстракция 
или сходни процедури, нерафинирано 
или рафинирано, но химически 
непроменено, когато е съвместимо с 
типа двигател и съответните 
изисквания за емисии.

Or. de

Обосновка

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