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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) На световното търсене на 
селскостопански стоки и на 
нестабилната пазарна ситуация 
може да се отговори само като се 
увеличават добивите от земеделски 
култури. В ЕС–12 все още не е 
достигнат пълният потенциал по 
отношение на добивите от култури и 
необработваните обработваеми земи. 
Производството в Съюза на биогорива 
от полски култури намалява 
недостига на протеини, стабилизира 
пазара и увеличава производствения 
капацитет на Съюза в селското 
стопанство. Броят на работните 
места, свързани с потреблението на 
биогорива, достига около 220 000 в 
Съюза.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Комисията следва да следва по-
широк подход към въпроса за 
непреките промени в земеползването 
и да насърчава адекватната защита 
на социалните и екологичните 
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аспекти в третите държави, 
засегнати от промени в 
земеползването, както на двустранно, 
така и на многостранно равнище.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 17 от Директива 2009/28/ЕО 
се определят критерии за устойчивост, 
на които трябва да отговарят 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса, за да се отчитат те за целите на 
същата директива и да е допустимо 
тяхното включване в схеми за публично 
подпомагане. Въпросните критерии 
включват изисквания относно 
минимално допустимите стойности за 
намалението на емисиите на парникови 
газове, които трябва да бъдат 
постигнати за биогоривата и другите 
течни горива от биомаса в сравнение с 
изкопаемите горива. Идентични 
критерии за устойчивост във връзка с 
биогоривата са определени и в член 7б 
от Директива 98/70/ЕО.

(3) В член 17 от Директива 2009/28/ЕО 
се определят критерии за устойчивост, 
на които трябва да отговарят 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса, за да се отчитат те за целите на 
същата директива и да е допустимо 
тяхното включване в схеми за публично 
подпомагане. Въпросните критерии 
включват изисквания относно 
минимално допустимите стойности за 
намалението на емисиите на парникови 
газове, които трябва да бъдат 
постигнати за биогоривата и другите 
течни горива от биомаса в сравнение с 
изкопаемите горива. Идентични 
критерии за устойчивост във връзка с 
биогоривата са определени и в член 7б 
от Директива 98/70/ЕО. Тези критерии 
следва да бъдат допълнени с гаранции 
за осигуряване на каскадно използване 
и зачитане на йерархията на 
отпадъците.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
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земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи.

земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Това може да се 
постигне или чрез увеличаване на 
селскостопанското производство, или 
чрез увеличаване на 
селскостопанската 
производителност. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) При прилагането и тълкуването 
на настоящата директива следва да 
се има предвид, че непреките промени 
в земеползването, когато се разбират 
като ценови ефекти в резултат на 
нарастващото търсене на биогорива, 
на практика не са достатъчно точни, 
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за да се направят прогнозите, 
необходими за законодателни актове. 
Това също трябва да бъде взето 
предвид от законодателите, които 
приемат правилата за прилагане на 
настоящата директива.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Следователно е целесъобразно да 
се разреши на държавите членки да 
създадат национални схеми за 
сертифициране с цел измерване и 
сертифициране на биомасата, която 
не причинява непреки промени в 
земеползването.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 
потреблението на биогорива и оценки 
за емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването при 
използване на различни суровини за 
биогорива може да се очаква, че 
дължащите се на непреки промени в 
земеползването емисии на парникови 
газове са значителни и могат да 
елиминират отчасти или изцяло 
намалението на тези емисии за 
отделните биогорива. Това се дължи 
на обстоятелството, че почти 

заличава се
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цялото производство на биогорива 
през 2020 г. се очаква да бъде от 
култури, отглеждани на земи, които 
могат да бъдат използвани за 
задоволяване на потребностите от 
храни и фуражи. С цел да се намалят 
тези емисии е уместно съответното 
разграничаване между групите 
култури — например маслодайни, 
зърнени, захарни и други култури, 
съдържащи скорбяла.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Ако въз основа на събрани 
впоследствие данни, на проучвания и 
ефективно моделиране Комисията 
счете за подходящо да ограничи 
производството на биогорива от 
някои култури, може да се 
предприеме предсрочно изменение на 
Директива 98/70/ЕО и Директива 
2009/28/ЕО. Ефективността на едно 
такова моделиране следва да бъде 
подкрепена с ясни научни и 
икономически данни.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 
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поколение, като например 
произведените от отпадъци или 
водорасли, осигуряват големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването и не
се конкурират пряко за земеделски земи 
с производството на храни и фуражи.
Следователно е целесъобразно да се 
насърчава по-голямото производство на 
такива биогорива от ново поколение, 
тъй като понастоящем те не се 
предлагат на пазара в големи 
количества, а това се дължи отчасти 
на конкуренцията за държавни 
субсидии от страна на утвърдените 
технологии за биогорива от 
хранителни култури. Следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
стимули, като се увеличи приносът 
на биогоривата от ново поколение, в 
сравнение с този на 
конвенционалните биогорива, за 
постигането на целта от 10 %, 
поставена в Директива 2009/28/ЕО. В 
този контекст, само биогоривата от 
ново поколение — които според 
оценките са със слабо въздействие за 
непреки промени в земеползването и 
водят до голямо намаление на общите 
емисии на парникови газове — следва 
да бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми 
източници.

поколение, като например 
произведените от отпадъци или 
водорасли, осигуряват големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването и не 
се конкурират пряко за земеделски земи 
с производството на храни и фуражи.
Следователно е целесъобразно да се 
насърчава по-голямото производство на 
такива биогорива от ново поколение, 
тъй като понастоящем те не се 
предлагат на пазара в големи 
количества.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността и 
сигурността на инвестициите в 
дългосрочен план на основаните на 
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със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж:  биоикономика за 
Европа“ и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
биорафинерии в цяла Европа, в
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
определени подобрени стимули по 
начин, с който да се отдава 
предпочитание на използването на
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива.

биотехнологии промишлени сектори, 
както и стабилна регулаторна среда 
за съществуващите и новите 
инвестиции в съответствие със 
Съобщението от 2012 г. „Иновации за 
устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“ и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
биорафинерии в цяла Европа, в
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
определени подобрени стимули по 
начин, с който да се насърчава 
ефективното по отношение на
ресурсите използване на суровини от 
биомаса и да се отдава предпочитание 
на биогоривата от второ поколение. 
Следва да се насърчават 
ангажиментите, като се гарантира, 
че разпоредбите на Директива 
2009/28/ЕО ще се запазят в периода 
след 2020 г.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени в нови 
инсталации, следва да се увеличи, 
считано от 1 юли 2014 г., за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
да не се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с ниска 
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С това 
увеличение се осигурява защита за 
инвестициите в производствени 
мощности за биогорива и други течни 
горива от биомаса в съответствие с 

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса следва да се запази 
равна на предвидената в Директива 
2009/28/ЕО, тъй като действащите 
разпоредби осигуряват подобрен общ 
баланс на емисиите на парникови 
газове.
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член 19, параграф 6, втора алинея.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед да се подготви преходът 
към биогорива от ново поколение и да 
се сведат до минимум общите 
въздействия за непреки промени в 
земеползването в периода до 2020 г., 
уместно е да се ограничи 
количеството на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
получени от хранителни култури, 
посочени в част А от приложение 
VІІІ към Директива 2009/28/ЕО и 
част А, приложение V към Директива 
98/70/ЕО, които могат да се отчитат 
за целите, поставени в Директива 
2009/28/EC. Без да се ограничава 
общото използване на такива 
биогорива, делът на произведените от 
семена на зърнени култури и от други 
богати на скорбяла култури, захарни 
или маслодайни култури биогорива и 
течни горива от биомаса, които 
могат да се отчитат за целите на 
Директива 2009/28/ЕО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г.

заличава се

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ограничението от 5 %, 
поставено в член 3, параграф 4, буква 
г), не засяга свободата на държавите 

заличава се
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членки да определят свой собствен 
начин, по който да постигнат 
съответствие с този предписан дял 
за конвенционалните биогорива в 
рамките на общата цел от 10 %. 
Следователно достъпът до пазара 
остава напълно отворен за биогорива, 
произведени от действащите 
инсталации преди края на 2013 г. 
Поради това настоящата директива 
за изменение не засяга оправданите 
правни очаквания на операторите на 
подобни инсталации.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Оценените количества емисии на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването 
следва да бъдат включени в 
докладването на емисиите на 
парникови газове от биогорива 
съгласно Директиви 98/70/ЕО и 
2009/28/ЕО. За биогоривата, 
произведени от суровини като 
например от отпадъци, които не 
водят до допълнителни потребности 
от земя, следва да се определи, че те 
са с нулев емисионен фактор.

заличава се

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да преразгледа 
методологията за изчисляване на 
посочените в приложения VIII и V 

заличава се
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съответно към Директиви 2009/28/ЕО 
и 98/70/ЕО фактори за емисиите, 
дължащи се на промени в 
земеползването, с оглед на 
адаптирането към техническия и 
научния напредък. За тази цел, и ако 
това е оправдано от най-новите 
налични научни данни, Комисията 
следва да разгледа възможността за 
изменения в предложените фактори 
по групи култури във връзка с 
непреките промени в земеползването, 
както и за въвеждане на 
коефициенти на допълнителни нива 
на категоризация и включване на 
допълнителни стойности, ако на 
пазара навлязат нови суровини за 
биогорива.

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на: списъка на суровини за 
биогорива, които се отчитат 
многократно за целта, поставена в 
член 3, параграф 4; енергийното 
съдържание на транспортните горива; 
критериите и географските обхвати за 
категоризиране на пасища с висока 
степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване на
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването; и 
методологичните принципи и 
стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на: енергийното съдържание 
на транспортните горива; критериите и 
географските обхвати за категоризиране 
на пасища с висока степен на 
биоразнообразие; методологията за 
изчисляване на количеството биомаса, 
което не причинява никакви емисии
вследствие на непреки промени в 
земеползването; и методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата и другите 
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устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

течни горива от биомаса.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни, 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, по отношение 
на ограничаването на емисиите на 
парникови газове, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие, които 
могат да включват въвеждането в 
схемата за устойчивост от 1 януари 
2021 г. на фактори за оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни, 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, по отношение 
на ограничаването на емисиите на 
парникови газове, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7а - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вмъква се следният параграф 6: заличава се
„6. Доставчиците на гориво 
докладват всяка година до 31 март на 
органа, определен от съответната 
държава членка, последователността 
от дейности и обемите на 
производство на биогориво, както и 
емисиите на парникови газове на 
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единица енергия за целия жизнен 
цикъл, включително оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
определени в приложение V. 
Държавите членки докладват тези 
данни на Комисията.“

Изменение 19

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 60 % за биогорива и 
течни горива от биомаса, произведени 
в инсталации, пуснати в действие 
след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса.

„2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 35 % (но с емисии на 
парникови газове, които не 
надвишават 54,47 gCO2eq/MJ).

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2014 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до
31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % 
от 1 януари 2018 г. нататък.

Считано от 1 януари 2017 г. 
намаляването на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено
за целите, посочени в параграф 1,
трябва да е най-малко 50 % (но с 
емисии на парникови газове, които не 
надвишават 41,9 gCO2eq/MJ). От 1 
януари 2018 г. посоченото намаляване 
на емисиите на парникови газове 
трябва да е най-малко 60 % (но с 
емисии на парникови газове, които не 
надвишават 33,52 gCO2eq/MJ) за 
биогорива и други течни горива от 
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биомаса, произведени в инсталации, в
които производството е започнало на 
1 януари 2017 г. или след тази дата.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 1.“

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 1.“

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 98/70/ЕО
Член 7 б – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 3 втора алинея се заменя 
със следното:

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10а 
относно критериите и географските 
обхвати, по които да се установи кои 
затревени райони се обхващат от 
разпоредбите на буква в) от първа 
алинея.“

Изменение 21

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а). В параграф 7, алинея 2 първото 
изречение се изменя, както следва:
„На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
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въздействието на нарасналото 
търсене на биогорива върху 
социалната устойчивост в Съюза и в 
трети държави, относно 
въздействието на политиката на 
Съюза за биогоривата върху приноса 
за намаляване на дефицита в Съюза 
на растителни протеини, наличието 
на хранителни продукти на достъпни 
цени, по-специално за жителите на 
развиващите се държави, както и по 
други въпроси с по-широк обхват, 
свързани с развитието.“

Изменение 22

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
коригиране на оценените типични и 
приети стойности в части Б и Д от 
приложение IV.

заличава се

Изменение 23

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7 г – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение V към 

заличава се
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техническия и научния напредък, 
включително чрез изменение на 
предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени 
в земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат 
нови суровини за биогорива и 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и 
разработване на емисионни фактори 
за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.“

Изменение 24

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква б)
Директива 98/70/ЕО
Член 7 г – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение ІV към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
добавяне на стойности за допълнителни 
начини за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана 
в част В.“

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение ІV към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
добавяне на стойности за допълнителни 
начини за производство на биогорива от 
същите или други суровини.“

Изменение 25

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 98/70/ЕО
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове съгласно член 10а за адаптиране 
към техническия и научния напредък на 
разрешените методи за анализ, посочени 
в приложения I, II и III.“

„1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за
изпълнение за адаптиране към 
техническия и научния напредък на 
разрешените методи за анализ, посочени 
в приложения I, II и III.“

Изменение 26

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3,
в член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, се 
дава за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, в
член 7г, параграфи 5 и 7 и в член 8а, 
параграф 3, се дава за период от пет 
години, считано от датата на влизане в 
сила на настоящата директива.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3,
в член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, в
член 7г, параграфи 5 и 7 и в член 8а, 
параграф 3, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за
оттегляне се прекратява делегирането на 
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Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграфи 5—7, член 8а, параграф 3 и 
член 10, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако няма изразено 
възражение от страна на Европейския 
парламент или на Съвета в срок от 2 
месеца от датата на уведомяването на 
този акт на Европейския парламент и на 
Съвета, или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
нямат възражения. Този срок може да 
бъде удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.“

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7г, 
параграфи 5 и 7 и член 8а, параграф 3, 
влиза в сила единствено ако няма 
изразено възражение от страна на 
Европейския парламент или на Съвета в 
срок от 2 месеца от датата на 
уведомяването на този акт на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент и Съветът са 
уведомили Комисията, че нямат 
възражения. Този срок може да бъде 
удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 – буква п а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя следната буква:
„п а) „биомаса, която не причинява 
непреки промени в земеползването“ 
означава биомаса, която изпълнява 
един от критериите, посочени в 
приложение VIII.“

Изменение 30

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 б (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 – буква п б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В член 2 се добавя следната буква:
„п б) „конвенционално биогориво“ 
означава всяко биогориво, което се 
състои от растително масло или е 
произведено от скорбяла (независимо 
дали отпадъчна или не), растително 
масло (независимо дали отпадъчно 
или не), животински мазнини 
(независимо дали отпадъчни или не) 
или захар.“

Изменение 31

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 в (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 – буква п в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 2 се добавя следната буква:
„п в) „биогориво от ново поколение“ 
означава биогориво, обичайно 
наричано „второ поколение“ или 
„трето поколение“, което не включва 
конвенционални биогорива. Биогориво, 
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произведено от целулозни материали, 
съдържащи се в конвенционални 
култури или в странични продукти 
от процеса на производство на 
конвенционални биогорива, е 
биогориво от ново поколение.“

Изменение 32

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, 
максималният съвместен принос на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, произведени от семена на 
зърнени култури и други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, не трябва да 
превишава количеството енергия, 
съответстващо на максималния 
принос съгласно член 3, параграф 4, 
буква г).“

Изменение 33

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква б а (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1 се добавя следната 
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алинея 2а:
Задължителните национални цели и 
мерки в областта на използването на 
енергия от възобновяеми източници 
се съгласуват с други секторни 
политики. Поради това при 
изчисляването на дела на 
биогоривата, съставен от биогорива, 
произведени от зърнени и други 
богати на скорбяла култури, както и 
от захарни и маслодайни култури, 
цифрата не трябва да бъде 
значително занижена.“

Изменение 34

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка –i) (нова) и подточка i)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 4 се изменя, както следва: в) параграф 4 се изменя, както следва:

-i) първото изречение се заменя със 
следното:
„Всяка държава членка гарантира, че 
през 2020 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт е най-малко 10 % 
от крайното енергопотребление в 
транспорта в тази държава членка.“

i) в буква б) се добавя следното: i) в буква б) се добавя следното:

„настоящата буква се прилага, без да се 
засягат разпоредбите на член 17, 
параграф 1, буква а) и член 3, 
параграф 4, буква г);“

„настоящата буква се прилага, без да се 
засягат разпоредбите на член 17, 
параграф 1, буква а) и член 3, 
параграф 4, буква г);“

ii) добавя се следната буква г): ii) добавя се следната буква г):
г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя:
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скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, не трябва да 
надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“ 

i) делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, изброени 
в приложение IX, е най-малко 2 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г., и
ii) делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури, 
е най-малко 8 % от крайното 
енергопотребление.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в – подточка i a) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) буква в) се заменя със следното:
„в) при изчисляването на приноса на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници и 
потребявана във всички видове 
електрически превозни средства по 
смисъла на букви а) и б), държавите 
членки могат да избират да 
използват или средния дял на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в Съюза, или дела на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в съответната държава 
членка, измерен две години преди 
въпросната година. Освен това при 
изчисляването на електроенергията 
от възобновяеми източници, 
потребена от електрически пътни 
превозни средства, се счита, че това 
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потребление е равно на 4 пъти 
енергийното съдържание на 
вложената електроенергия от 
възобновяеми източници.“

Изменение 36

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) добавя се следната буква г): заличава се
„г) при изчисляването на 
биогоривата, участващи в 
стойността в числителя, делът на 
енергията от биогорива, произведени 
от семена на зърнени култури и от 
други богати на скорбяла култури, 
захарни или маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 5 %, на колкото 
се оценява делът на тези биогорива 
към края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“

Изменение 37

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
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енергийно съдържание;
ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.
Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).
Списъкът на суровините, съдържащ 
се в приложение ІХ, може да бъде 
адаптиран към научно-техническия 
напредък, с цел да се осигури правилно 
прилагане на правилата за 
отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX. 

Изменение 38

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) в параграф 4 се добавя следната 
буква га):
„га) делът на енергията от 
възобновяеми източници се поддържа 
от държавите членки най-малко на 
равнището, предвидено в първа 
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алинея, през годините след 2020 г.“

Изменение 39

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;
ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii a) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) трета алинея се заменя със 
следното:
„До 30 юни 2014 г. Комисията 
представя [...] предложение, което 
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позволява при определени условия да 
се отчита цялото количество 
електроенергия от възобновяеми 
източници, използвана за 
захранването на всички видове 
електрически превозни средства.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii б) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) четвърта алинея се заменя със 
следното:
До 30 юни 2014 г. Комисията
представя също така [...] предложение 
за методика за изчисление на приноса 
на водород, който произхожда от 
възобновяеми източници, в общия 
горивен състав.“

Изменение 42

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква д) – алинея 2)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).

Комисията предлага процедура, в 
съответствие с която държавите 
членки гарантират, че суровините няма 
да бъдат изменени умишлено с цел 
попадане в някоя от категориите от i) до 
iii).
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Изменение 43

Предложение за директива
Член 2 – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно адаптирането към 
научно-техническия напредък на 
данните за енергийното съдържание на 
транспортните горива, посочени в
приложение III.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение относно адаптирането към 
научно-техническия напредък на 
данните за енергийното съдържание на 
транспортните горива, посочени в
приложение III.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 60 % за биогорива и 
течни горива от биомаса, произведени 
в инсталации, пуснати в действие 
след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса.

„2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 35 % (но с емисии на 
парникови газове, които не 
надвишават 54,47 gCO2eq/MJ).

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации,
които вече са били в действие на 1 
юли 2014 г. или преди това, трябва да 
се постигне намаляване на емисиите 

Считано от 1 януари 2017 г. 
намаляването на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено
за целите, посочени в параграф 1,



PE508.068v02-00 28/43 AD\934268BG.doc

BG

на парникови газове най-малко с 35 % 
до 31 декември 2017 г. и най-малко с 
50 % от 1 януари 2018 г. нататък.

трябва да е най-малко 50 % (но с 
емисии на парникови газове, които не 
надвишават 41,9 gCO2eq/MJ). От 1 
януари 2018 г. посоченото намаляване 
на емисиите на парникови газове 
трябва да е най-малко 60 % (но с 
емисии на парникови газове, които не 
надвишават 33,52 gCO2eq/MJ) за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени в инсталации, в
които производството е започнало на 
1 януари 2017 г. или след тази дата.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 1.“

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 1.“

Изменение 45

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 3 втора алинея се заменя 
със следното:

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно адаптирането към 
научно-техническия напредък на 
данните за енергийното съдържание 
на транспортните горива, посочени в 
приложение III.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) параграф 6 се заменя със следното:
„Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които са отчетени за 
целите, посочени в параграф 1, букви 
а)—в), добити от селскостопански
суровини, отглеждани в Съюза в 
съответствие с изискванията и 
стандартите, посочени в общите 
правила за схемите за директно 
подпомагане на земеделски 
производители в рамките на общата 
селскостопанска политика и за 
установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски 
производители, и в съответствие с 
минималните изисквания за добро 
селскостопанско и екологично 
състояние, определени съгласно 
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета 
от 19 януари 2009 г., изпълняват 
критериите за устойчивост, 
посочени в член 17, параграфи 3—5.“

Изменение 47

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 7 – алинея 2 – първо изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) първото изречение в параграф 7, 
втора алинея се изменя, както следва: 
„На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
въздействието на нарасналото 
търсене на биогорива върху 
социалната устойчивост в Съюза и в 
трети държави, въздействието на 
политиката на Съюза в областта на 
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биогоривата върху приноса за 
намаляване на дефицита на 
растителни протеини в ЕС, 
наличието на хранителни продукти 
на достъпни цени, по-специално за 
жителите на развиващите се 
държави, както и по други въпроси с 
по-широк обхват, свързани с 
развитието.“

Изменение 48

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Комисията може да реши, че 
доброволни национални или 
международни схеми за установяване на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат точни 
данни за целите на член 17, параграф 2 
или доказват, че партидите от биогорива 
или други течни горива от биомаса 
съответстват на критериите за 
устойчивост, формулирани в член 17, 
параграфи 3—5. Комисията може да 
реши, че тези схеми съдържат точни 
данни за целите на информирането 
относно предприетите мерки за 
опазване на зоните, които осигуряват 
основни услуги на екосистемите в 
критични ситуации (като защитата на 
речни басейни и контрола на ерозията), 
за опазването на почвите, водата и 
въздуха, за възстановяването на тежко 
деградирали земи, избягването на 
излишно потребление на вода в зони с 
недостатъчно количество вода, както и 
по въпросите, посочени в член 17 
параграф 7, втора алинея. Комисията 
може също да признае зони за защита на 
редки, под заплаха или застрашени 
екосистеми или видове, признати от 

„Комисията може да реши, че без да се 
засягат разпоредбите на член 21а,
доброволни национални или 
международни схеми за установяване на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат точни 
данни за целите на член 17, параграф 2 
или доказват, че партидите от биогорива 
или други течни горива от биомаса 
съответстват на критериите за 
устойчивост, формулирани в член 17, 
параграфи 3—5. Комисията може да 
реши, че тези схеми съдържат точни 
данни за целите на информирането 
относно предприетите мерки за 
опазване на зоните, които осигуряват 
основни услуги на екосистемите в 
критични ситуации (като защитата на 
речни басейни и контрола на ерозията), 
за опазването на почвите, водата и 
въздуха, за възстановяването на тежко 
деградирали земи, избягването на 
излишно потребление на вода в зони с 
недостатъчно количество вода, както и 
по въпросите, посочени в член 17 
параграф 7, втора алинея. Комисията 
може също да признае зони за защита на 
редки, под заплаха или застрашени 
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международни споразумения или 
включени в списъци, изготвени от 
междуправителствени организации или 
от Международния съюз за опазване на 
природата, за целите на член 17, 
параграф 3, буква б), подточка ii).“

екосистеми или видове, признати от 
международни споразумения или 
включени в списъци, изготвени от 
междуправителствени организации или 
от Международния съюз за опазване на 
природата, за целите на член 17, 
параграф 3, буква б), подточка ii).“

Изменение 49

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква -б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 5 последното изречение 
се заменя със следното:

заличава се

„За тази цел на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б).“

Изменение 50

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква в)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25, буква б) 
относно адаптирането на 
приложение VІІІ към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
изменение на предложените 
стойности по групи култури във 
връзка с непреки промени в 
земеползването;  въвеждане на нови 
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стойности на допълнителни нива на 
категоризация (т.е. на равнище 
суровини);  включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат 
нови суровини за биогорива;  както и 
разработване на емисионни фактори 
за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.“

Изменение 51

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква -г)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в параграф 7 първа алинея се заменя 
със следното:

заличава се

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25, буква б) за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез добавяне на 
стойности за допълнителни начини 
за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана 
в част В.“

Изменение 52

Предложение за директива
Член 2 – точка 8
Директива 2009/28/ЕО
Член 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Член 21 се заличава. 8. Член 21, параграф 2 се заличава.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 2 – точка 8 – буква а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Добавя се следният член:
„Член 21а
Биогорива и други течни горива от 
биомаса, чиито емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
равни на нула
1. За равни на нула се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, в следните случаи:
а) конвенционални биогорива до 
количество, което съответства на не 
повече от 5 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г. и през следващите години;
б) конвенционални биогорива, които 
надвишават количеството, 
определено в буква а) от настоящия 
параграф, ако те са произведени от 
биомаса, която не причинява непреки 
промени в земеползването, както е 
определено в приложение VIII;
в) биогорива от ново поколение.
2. В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията определя и публикува 
насоки за националните схеми за 
издаване на сертификати за биомаса, 
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която не причинява непреки промени 
в земеползването, на земеделските 
производители или на 
производителите на такава биомаса. 
В срок до 31 декември 2014 г. всяка 
държава членка представя 
националната си схема за издаване на 
сертификати за биомаса, която не 
причинява непреки промени в 
земеползването, на земеделските 
производители или на 
производителите на такава биомаса 
и Комисията оценява националните 
схеми, по-специално адекватността 
на мерките, предвидени от 
държавата членка, като се отчита 
необходимостта такива 
сертификати да бъдат включени в 
доброволни схеми за устойчивост, 
одобрени от Комисията.“

Изменение 54

Предложение за директива
Член 2 – точка 9
Директива 2009/28/ЕО
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В член 22 параграф 2 се заменя със 
следното:

заличава се

„2. При оценяването на нетното 
намаление на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, държавите членки могат, 
за целите на докладите, посочени в 
параграф 1, да използват типичните 
стойности, посочени в части А и Б 
от приложение V, и трябва да 
добавят оценките съгласно 
приложение VIII за емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването.“
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5—7, се предоставя на 
Комисията за неопределен период от
време, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5—7, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Изменение 56

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 
декември 2017 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
за преглед, въз основа на най-добрите 
и най-нови налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, за 
ограничаване на емисиите на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
свързани с производството на 
биогорива и течни горива от биомаса. 
Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на най-
добрите налични научни данни, за 
въвеждане на фактори за 
оценяваните количества емисии 
вследствие на непреки промени в 

заличава се
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земеползването в съответните 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и 
преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за 
биогоривата от суровини, за които не 
е нужна земя, и от нехранителни 
култури съгласно член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/ЕО.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 
законодателство, които приемат в 
областта, уредена с настоящата
директива.

заличава се

Изменение 58

Предложение за директива
Приложение I – точка 1
Директива 98/70/ЕО
Приложение ІV – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Приложение IV, част В се изменя, 
както следва:

заличава се

а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването, el, се 
изчисляват чрез разпределяне поравно 
на общите емисии за период от 20 
години. За изчисляване на тези емисии 
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се прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
промени във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването (изразени като маса 
(в грамове) на CO2 еквивалент за 
единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);
CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). Като 
референтно се отчита използването 
на земята през по-късния от 
следните два периода: през януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
продължение на повече от една 
година, стойността на CSA се равнява 
на оценените запаси на единица площ 
или след 20 години, или при достигане 
на максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое 
от двете условия настъпи по-рано; 
както и
P = производителността на 
културата (измерена в количество 
енергия от биогориво на единица площ 
на година).“
б) точки 8 и 9 се заличават.
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Изменение 59

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Добавя се следното приложение V: заличава се
„Приложение V

Изменение 60

Предложение за директива
Приложение II – точка 1
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Приложение V, част В се изменя, 
както следва:

заличава се

а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването, el, се 
изчисляват чрез разпределяне поравно 
на общите емисии за период от 20 
години. За изчисляване на тези емисии 
се прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
промени във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването (изразени като маса 
(в грамове) на CO2 еквивалент за 
единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);
CSR = въглеродните запаси на единица 
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площ на база референтно 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). Като 
референтно се отчита използването 
на земята през по-късния от 
следните два периода: през януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
продължение на повече от една 
година, стойността на CSA се равнява 
на оценените запаси на единица площ 
или след 20 години, или при достигане 
на максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое 
от двете условия настъпи по-рано; 
както и
P = производителността на 
културата (измерена в количество 
енергия от биогориво на единица площ 
на година).“
б) точки 8 и 9 се заличават.

Изменение 61

Предложение за директива
Приложение II – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII

Текст, предложен от Комисията

(2) Добавя се следното приложение VІІІ:

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии вследствие на дължащи се на биогорива и 
други течни горива от биомаса непреки промени в земеползването
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Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Част Б. Биогорива и други течни горива от биомаса, за които оценените 
количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването се считат за 
равни на нула
За равни на нула ще се считат оценените количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването, причинени от биогорива и други течни горива 
от биомаса, които са произведени от следните категории суровини:

а) суровини, които не са включени в част А на настоящото 
приложение;
б) суровини, чието производство води до пряка промяна на 

земеползването, т.е. промяна от една от следните категории земна 
покривка съгласно Междуправителствения комитет по изменение на 
климата — горска земя, пасища, влажни зони, селища или друга земя 
— в обработваема земя или трайни насаждения1. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност на емисиите, дължащи се на 
преки промени в земеползването (el)“ съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“

________________________

1 Трайните насаждения се определят съгласно (2010/C 160/02) като многогодишни култури, 
чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация 
и маслодайни палми.

Изменение

заличава се

Изменение 62

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 а (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Добавя се следното приложение VIII а:

„A. Биомаса, която не причинява непреки промени в земеползването, 
съгласно подробно определеното чрез процедурите, одобрени от Комисията 
в одобрена национална схема, е следното:

1. Биомаса, която се отглежда като втора годишна култура на площ, която 
преди това не е била използвана за отглеждане на втора годишна култура;

2. Биомаса в резултат от повишаване на добива, което не би настъпило при 
липса на търсене от страна на сектора на биогоривата, както е описано 
подробно в част Б от настоящото приложение;

Б. Анализи на интензификацията на културите

1. Национална схема може да сертифицира биомасата като биомаса, която 
не причинява непреки промени в земеползването, в количество, за всеки вид 
отглеждана култура, за която се използва 1 % или повече от обработваемата земя 
на тази държава членка (или на всяка друга трета държава, която желае да 
представи национална схема), до количеството, с което тонажът на тази 
култура, определен в част Б.4, превишава тонажа на същата култура, определен в 
част Б.3.

2. За всеки вид отглеждана култура, за която се използва 1 % или повече от 
обработваемата земя на тази държава членка (или на всяка друга трета държава, 
която желае да представи национална схема) през 2008 г., държавата изчислява 
годишното увеличение на добива на културата на територията си, като 
изчислява смесения добив с помощта на изходната плаваща средна стойност за 
три години и крайната плаваща средна стойност за три години.

а) изходната плаваща средна стойност за три години е 
средноаритметичната стойност на тонажа за хектар на тази култура през 1997, 
1998 и 1999 г;

б) крайната плаваща средна стойност за три години е 
средноаритметичната стойност на тонажа за хектар на тази култура през 2006, 
2007 и 2008 г;

в) очакваният годишен добив е повишаването на добива (изразено в 
проценти), което би настъпило в резултат от увеличаване на добива между 
изходната плаваща средна стойност за три години и крайната плаваща средна 
стойност за три години в продължение на период от девет години.  Ако 
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резултатът от това изчисление е нула или отрицателно число, очакваният 
годишен добив за тази култура е равен на нула.

3. Всяка държава членка (или всяка друга трета държава, която желае да 
представи национална схема) изготвя таблица за всеки вид отглеждана култура, 
за която се използва 1 % или повече от обработваемата земя на тази държава 
през 2008 г., в която добивът през 2007 г. се приема за крайна плаваща средна 
стойност за три години по отношение на тази култура, и след това очакваните 
добиви от тази култура се изчисляват за всяка от годините в периода от 2008 г. 
до 2020 г. чрез увеличаване на добива ежегодно с очаквания годишен добив от тази 
култура. Като използва така изчисления добив за съответната година, 
държавата членка (или всяка друга държава, която желае да представи 
национална схема) умножава така изчисления добив по действителната 
обработваема площ, на която се отглежда тази култура през тази година.

4. Действителният добив от култура през всяка година е окончателното 
определяне от страна на държавата членка (или на всяка друга трета държава, 
която желае да представи национална схема) на средния добив на хектар на 
дадена култура на нейна територия. Като използва този действителен добив за 
съответната година, държавата умножава този действителен добив по 
действителната обработваема площ, на която се отглежда тази култура през 
тази година.“
________________________

1 Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието 
стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на 
ротация и маслодайни палми, съгласно определението в съобщението на 
Комисията относно практическото прилагане на схемата на ЕС за устойчивост 
на биогорива и течни горива от биомаса и относно правила за отчитане на 
биогорива (2010/C 160/02)

Изменение 63

Предложение за директива
Приложение II – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното приложение 
ІХ:

заличава се

„Приложение IX
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