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КРАТКА ОБОСНОВКА

Изменението на климата може да доведе до още по-големи вреди за човечеството и 
планетата, като ще има най-разрушителен ефект в развиващия се свят. Намаляването на 
емисиите на парникови газове е абсолютна необходимост. През 2007 г. ЕС се ангажира 
да намали своите емисии с поне 20 % до 2020 г. в сравнение с равнищата през 1990 г. 
Засиленото използване на енергия от възобновяеми източници би довело до голяма 
част от въпросното намаляване. Беше определена цел до 2020 г. 10 % от използваната в 
транспортния сектор енергия да бъде енергия от възобновяеми източници. 
Същевременно беше въведена цел за намаляване на емисиите на парникови газове от 
горива за целия жизнен цикъл с 6 % до 2020 г. И двете цели станаха задължителни за 
всяка държава членка.

Заедно със субсидиите тези цели доведоха до бързо увеличаване на производството и 
използването на биогорива. По различни причини това увеличаване понастоящем 
изглежда по-скоро заплашително отколкото обещаващо за развиващия се свят.

На първо място, биогоривата са с тенденция да носят много по-малки намаления на 
емисиите на парникови газове отколкото се очакваше. Една от причините е, че 
въглеродните запаси се губят, ако горите се изсичат с цел да освободят пространство за 
производство на биомаса за биогорива или за преместване на производството на храни: 
емисии, дължащи се на промени в земеползването или на непреки промени в 
земеползването. Понастоящем емисиите, дължащи се на непреки промени в 
земеползването, не се включват в изчисленията на резултатите по отношение на 
емисиите на парникови газове от биогорива във връзка с целите и субсидиите в ЕС. 
Също така възникват емисии във връзка с производството на торове, реколтата на 
биомаса, преобразуването на биомаса в биогорива и с всички съответни видове 
транспорт. В случая на биогоривата „възобновяеми“ не означава непременно 
благоприятни за околната среда и за климата. Самият смисъл на насърчаване 
използването на биогорива понякога напълно се губи.

На второ място, превръщането на хранителни култури като царевица и пшеница в 
гориво намалява наличието на храна. Съществува проблем „храна или гориво“ и този 
проблем не изчезва, ако биогоривата са произведени вместо това от нехранителни 
култури или от дървесина от енергийни култури. Почти цялата използвана биомаса 
произхожда от земя, която вместо това би могла да бъде използвана за производство на 
храни, така че конкуренцията продължава.

Драматичната криза с храните през 2008 г. и нестабилните и твърде високи цени на 
храните също така впоследствие насочиха вниманието към този проблем. 
Общопризнато е, че политиката на ЕС по отношение на биогоривата играе роля, но 
нейният мащаб е силно оспорван. Европейската комисия твърди, че стимулирането от 
страна на ЕС на производството на биогорива оказва много малко въздействие върху 
цените на храните1. Картината, която се появява в резултат от научни изследвания и от 
                                               
1 SWD(2013) 102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report (Документ на службите на Комисията, придружаващ наскоро публикувания доклад за напредъка в 
областта на енергията от възобновяеми източници), стр. 22-24.
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някои изявления на важни международни организации със съответни отговорности, е 
по-малко успокояваща1.

На трето място, освен че води до емисии на парникови газове, дължащи се на промени 
в земеползването и на непреки промени в земеползването, и до конкуренция с 
производството на храни, започването на производство на биомаса за биогорива 
понякога включва лишаване от права на земеползване, от чието упражняване зависи 
препитанието на хората. Земеделските производители в развиващите се страни по 
принцип не притежават право върху земите, които обработват или в рамките на които 
пускат на паша своя добитък. Сделки, сключени от чуждестранни дружества с държави, 
които действат като официални собственици или с местни лидери, водени от интереси, 
различни от интересите на местните общности, могат да доведат до заграбване на земя 
и да бъдат последвани от принудително изселване на бедни хора от техните земи2.

Така наречените маргинални земи обикновено са слабо привлекателни за инвеститори, 
които желаят да създадат производство на биомаса. Ако производството на биомаса е 
концентрирано върху такива земи, препитанието на местните хора все пак може да 
пострада много лошо. Насажденията може да изчерпят оскъдните водни ресурси и 
използването на торове за тях може да доведе до сериозно замърсяване. Събирането на 
дърва за огрев, строителни материали и растения, използвани за храна или лекарства, 
може вече да не е възможно. Екосистемните услуги може да бъдат загубени, а 
обезлесяването може да промени местния климат, освен че допринася за глобалното 
изменение на климата.

НПО докладват, че заграбвания на земя във важен мащаб се случват в Африка на юг от 
Сахара и предоставят документация от база данни, наречена Матрица3. Комисията 
отхвърля тази база данни като ненадеждна, но почти не прави опити да придобие по-
ясна представа за текущите събития.

                                               
1 Вж. например проучването Production and use of biofuels in developing countries (Производство и 
използване на биогорива в развиващите се страни), възложено от ЕП през 2009 г.,Price Volatility in Food 
and Agricultural Markets: Policy Responses  (Нестабилност на цените на пазарите на храни и 
селскостопанска продукция: реакции на политиката), ФАО, Международния фонд за развитие на 
селското стопанство (IFAD), МВФ, ОИСР, УНКТАД, СПП, Световната банка, СТО, Международния 
научно-изследователски институт за политиката в областта на прехраната (IFPRI) и Работната група на 
високо равнище на ООН по въпросите на глобалната криза в продоволственото осигуряване (UN HLTF), 
2 юни 2011 г. (препоръка 6 на страница 27 препоръчва премахването на субсидиите и задължителните 
цели („мандати“) за производството и потреблението на биогорива), Q & A: What are the impacts of 
agrofuels on the right to food? (Въпроси и отговори: какво е въздействието на агрогоривата върху правото
на прехрана?) на уебсайта на специалния докладчик на ООН за правото на прехрана и ActionAid: Adding 
Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries (Наливане на масло в огъня: 
действителното въздействие на политиката на ЕС в областта на биогоривата върху развиващите се 
страни), март 2013 г., стр. 5.
2 Проучването Impact of EU bioenergy policy on developing countries (Въздействие на политиката на ЕС в 
областта на биоенергията върху развиващите се страни), изготвено от комисията по развитие на ЕП през 
2012 г., посочва на страница 10 Камерун и Гана като проблематични в този контекст.
3 Вж. например GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing 
communities and starving the planet (Заграбването на земя за биогорива трябва да спре: политиките на ЕС в 
областта на биогоривата изселват общности и причиняват глад на планетата), февруари 2013 г.
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Преразглеждането на Директивата за възобновяемата енергия и на Директивата за 
качество на горивата трябва да гарантира, че политиката на ЕС в областта на 
биогоривата:

- не вреди на продоволствената сигурност, а изцяло зачита правото на човека на 
прехрана; 

- не води до разрушаване на препитанието на уязвимото население чрез лишаване 
от права на земеползване или други промени;

- само насърчава появата и използването на биогорива, които ефективно 
намаляват емисиите на парникови газове, като същевременно спазват 
горепосочените изисквания.

За комисията по развитие е естествено да се съсредоточи върху първите две точки. 
Измененията в настоящото проектостановище следва да спомогнат за разрешаването на 
проблема „храна или гориво“ и на проблема, свързан с лишаването от права на 
земеползване. Измененията подкрепят позициите, възприети от ЕП в съответни 
резолюции1. Въпросът относно резултатите по отношение на емисиите на парникови 
газове е от ключово значение за комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, разгледан обширно в нейния проектодоклад. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие 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 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Намаляването на енергийното 
потребление в транспортния сектор 
е крайно необходимо, тъй като, ако 
цялостното търсене на енергия в 
транспорта продължава да расте, 
устойчивото постигане на цел за дял 
на енергията от възобновяеми 
източници е вероятно да става все 
по-трудно. Използването на 
електроенергия от възобновяеми 
източници и добавянето на 

                                               
1 Включително в Приети текстове, P7_TA(2011)0320,Въздействие на политиката на ЕС за развитие, 5 
юли 2011 г., параграф 67; P7_TA(2011)0430, Среща на най-високо равнище за Земята „Рио +20“, 29 
септември 2011 г., параграфи 51 и 55, P7_TA(2012)0399, Доклад на ЕС относно последователността на 
политиките за развитие (2011 г.), 25 октомври 2012 г., параграфи 74 и 77 и в P7_TA(2012)0238, 
Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници, 12 юни 2012 г., 
параграфи 86 и 87. 
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биогорива, причиняващи нулеви и 
слаби непреки промени в 
земеползването, са други методи, с 
които разполагат държавите членки 
за постигането на тази цел.

Обосновка

Необходимостта да се намали потреблението в транспортния сектор и да се увеличи 
енергийната ефективност в него вече беше подчертана в действащата Директива за 
възобновяемите енергийни източници. Изменението преповтаря същото, като 
набляга върху значението на разработването на производството на електроенергия 
от възобновяеми източници, както и на биогоривата от ново поколение, за да могат 
Съюзът и държавите членки да намалят емисиите на въглероден диоксид от 
транспортния сектор.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Предвид целта на ЕС за още по-
голямо намаление на емисиите на 
парникови газове и като се има предвид 
значителният принос за тези емисии на 
горивата, използвани в автомобилния 
транспорт, съгласно член 7а, параграф 2 
от Директива 98/70/ЕО относно 
качеството на бензиновите и дизеловите 
горива и за изменение на Директива 
93/12/ЕИО на Съвета, от доставчиците 
на горива се изисква до 31 декември 
2020 г. да намалят най-малко с 6 % 
емисиите на парникови газове на 
единица енергия за целия жизнен цикъл
(„интензитет на генерирането на 
парникови газове“) на горивата, 
използвани в Съюза от пътни превозни 
средства, извънпътна подвижна техника, 
селскостопански или горски трактори 
или плавателни съдове с развлекателна 
цел, когато не плават в морски води.
Добавянето на биогорива е един от 
методите, с който разполагат 

(2) Предвид целта на ЕС за още по-
голямо намаление на емисиите на 
парникови газове и като се има предвид 
значителният принос за тези емисии на 
горивата, използвани в автомобилния 
транспорт, съгласно член 7а, параграф 2 
от Директива 98/70/ЕО относно 
качеството на бензиновите и дизеловите 
горива и за изменение на Директива 
93/12/ЕИО на Съвета, от доставчиците 
на горива се изисква до 31 декември
2020 г. да намалят най-малко с 6 % 
емисиите на парникови газове на 
единица енергия за целия жизнен цикъл
(„интензитет на генерирането на 
парникови газове“) на горивата, 
използвани в Съюза от пътни превозни 
средства, извънпътна подвижна техника, 
селскостопански или горски трактори 
или плавателни съдове с развлекателна 
цел, когато не плават в морски води.
Добавянето на биогорива с нулеви или 
ниски преки и непреки емисии на 
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доставчиците за изкопаеми горива, за да 
намалят интензивността на 
генерирането на емисии на парникови 
газове от доставяните изкопаеми горива.

парникови газове е един от методите, с 
който разполагат доставчиците за 
изкопаеми горива, за да намалят 
интензивността на генерирането на 
емисии на парникови газове от 
доставяните изкопаеми горива.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) По-голямата част от 
мащабните инвестиции за 
придобиване на земи се извършва в 
развиващите се държави. Сред тях 
Африка на юг от Сахара представлява 
привилегирована цел, по-специално за 
отглеждането на суровини за 
биогорива. Според оценките между 
2009 и 2013 г. 6 милиона хектара земя 
са били придобити от европейски 
дружества за култури за биогорива с 
цел износ. 

Изменение 4

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 

(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, дължащите се на непреки 
промени в земеползването емисии на 
парникови газове са значителни и могат 
да елиминират отчасти или изцяло 
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елиминират отчасти или изцяло 
намалението на тези емисии за 
отделните биогорива. Това се дължи на 
обстоятелството, че почти 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.

намалението на тези емисии за 
отделните биогорива. Това се дължи на 
обстоятелството, че почти 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.
Следователно е необходимо 
непреките промени в земеползването 
да бъдат отчетени, за да се 
гарантира, че усилията за постигане 
на целите на политиката на Съюза в 
областта на възобновяемите 
енергийни източници и намаляването 
на емисиите на парникови газове няма
да бъдат поставени под въпрос поради 
тези потенциални източници на 
емисии. Следователно е уместно, с 
цел да се намалят непреките промени в 
земеползването и заграбването на 
земи, да се извършва разграничаване 
между енергийните култури, 
отглеждани върху земя (маслодайни, 
зърнени, захарни и други култури, 
съдържащи скорбяла), от една страна, 
и биогоривата от суровини, за които 
не е нужна земя, от друга страна.
Освен това увеличеното използване на 
биогорива, произведени от 
хранителни култури, допринася за 
нестабилността на цените на 
храните и може да има значителни 
отрицателни социални последици за 
препитанието и способността да се 
упражняват правата на човека, 
включително правото на прехрана 
или на достъп до земя на местните 
общности, живеещи в бедност в 
държави извън Съюза. С цел да се 
намалят тези емисии и тези 
отрицателни социални последици е 
уместно да се постави акцент по-
специално върху намаляването на 
прогнозното използване на биогорива 
от култури, отглеждани върху земя.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Последиците вследствие на 
непреките промени в земеползването, 
освен че са свързани с околната среда, 
имат и социално естество, като 
оказват допълнителен натиск върху 
използването на земята, по-
специално в развиващите се държави, 
с отрицателни последици за 
продоволствената сигурност за 
местното население, по-специално за 
жените.

Изменение 6

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 
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 

(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 
поколение, като например 
произведените от отпадъци или 
водорасли, осигуряват големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с нулев 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 
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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.

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 отговарят на 
критериите за устойчивост, които 
не се конкурират с хранителните 
култури за земя, вода или други 
ресурси и които според оценките са с 
нулево 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.

Изменение 7

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 
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 

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и 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 отдава 
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предпочитание на използването на 
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива.

предпочитание на използването на 
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива, които 
използват отпадъчни материали за 
енергийни цели само в съответствие с 
йерархията на отпадъците, 
определена в член 4 от Директива 
2009/28/ЕО, които не се конкурират за 
използването на земята и водата и 
следователно защитават правото на 
собственост върху земята и правото 
на прехрана, и които не намаляват 
органичните вещества с последващи 
отрицателни екологични последици 
върху местните екосистеми.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Използването на ресурси от 
биомаса включва значителни 
алтернативни разходи, които 
произтичат от изчерпването или 
загубата на екосистемни услуги. 
Държавите членки следва да се 
въздържат от субсидиране или 
възлагане на използването на 
суровини за енергийни цели, когато 
отклоняването им от 
съществуващите употреби би имало 
отрицателно въздействие върху 
правата на собственост върху 
земята, правата на прехрана, 
биологичното разнообразие, почвите 
или общия въглероден баланс. 
Политиките следва също така да 
гарантират каскадно използване на 
биомасата, включвайки гаранции за 
това, че ресурсите няма да бъдат 
отклонени от приложения с висока 
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добавена стойност за обществото 
към употреба за енергийни цели с 
ниска стойност.

Изменение 9

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.

(9) За да се сведат до минимум
отрицателните последици върху 
правата на собственост върху земята 
и спекулациите със земи, правата на 
прехрана и цените на хранителните 
стоки, биологичното разнообразие, 
почвите, както и общите въздействия
от 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 и други 
енергийни култури, посочени в част А 
от приложение VІІІ към Директива 
2009/28/ЕО и част А, приложение V към 
Директива 98/70/ЕО.
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Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Трябва да бъдат взети под 
внимание по-големите от очакваното 
затруднения за постигане на 
значителни намаления на емисиите 
на парникови газове чрез използването 
на биогорива, както и будещите 
тревога доказателства, че 
разширяването на производството на 
биогорива вреди на продоволствената 
сигурност и на правата на 
земеползване на уязвимото население 
в развиващите се държави. Поради 
тази причина осъществимостта на 
целта от 10 % на енергия от 
възобновяеми източници, предвидена в 
Директива 2009/28/ЕО, следва да 
зависи от това, дали могат да бъдат 
постигнати значителни намаления 
на емисиите на парникови газове и 
дали могат да бъдат избегнати 
неблагоприятните последици за 
продоволствената сигурност и 
правата на земеползване. 

Обосновка

Целта от 10 % не следва да бъде строго поддържана, ако не допринася за 
намаляването на емисиите на парникови газове по ефективен начин. Нито тя следва 
да има предимство пред продоволствената сигурност и зачитането на правата на 
земеползване на уязвимото население.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Оценените количества емисии на (11) За да се гарантира 
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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.

съдържателността и ефективното 
постигане на целите на Съюза за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове, както и неговите цели по 
отношение на биогоривата, 
количествата емисии на парникови 
газове вследствие на непреки промени в 
земеползването следва да бъдат
отчетени при изчисляването на
намалението на емисиите на 
парникови газове, което се изисква
съгласно критериите за устойчивост, 
определени в Директива 2009/28/ЕО и 
Директива 98/70/ЕО. Необходимо е 
също така да бъдат отчетени 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването за 
достигане на целта по член 7а, 
параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, за 
да се осигурят стимули за 
производството на биогорива, водещи 
до по-ниска степен на непреки 
промени в земеползването. За 
биогоривата, произведени от суровини 
като например от отпадъци и 
остатъци, които не водят до 
допълнителни потребности от земя, 
следва да се определи, че те са с нулев 
емисионен фактор, при условие че 
отговарят на съответните 
стандарти за устойчивост.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Използването на земя за 
отглеждане на суровини за биогорива 
не следва да води до разселване на 
местни и коренни общности, поради 
което, за да се предотврати тази 
възможност, следва да се 
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предприемат специални мерки за 
опазване на земите в Съюза и в трети 
държави. За устойчиви следва да се 
считат само биогоривата и течните 
горива от биомаса, чието 
производство не накърнява правата 
на местните и коренните общности.

Обосновка

Съществуват много доказателства за отрицателните социални последици на 
биогоривата по отношение на правата на собственост върху земята и правата на 
прехрана, по-специално на жените в развиващите се държави. Не трябва да се 
позволява разселването на местното и коренното население, което има за цел да 
проправи път за насаждения за производство на биогорива.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като целите на настоящата 
директива, а именно да се осигури 
единен пазар на горива за
автомобилния транспорт и 
извънпътната подвижна техника, 
както и да се гарантира спазването на
минималните нива за защита на 
околната среда от употребата на тези 
горива, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите членки, 
така че е по-добре да се преследват на 
съюзно равнище, Съюзът може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, уреден 
в същия член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на посочените цели.

(15) Целите на настоящата директива
следва да гарантират единен пазар на 
горива за транспортния сектор, 
както и спазването на минималните 
нива за защита на околната среда и 
предотвратяването на 
неблагоприятните последици върху 
продоволствената сигурност и 
правата на земеползване във връзка с 
производството и употребата на
такива горива. Тъй като тези цели не 
могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки, е по-добре 
да се преследват на съюзно равнище, 
Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, уреден 
в същия член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на посочените цели.
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Обосновка

Описанието на целите на директивата следва да бъде адаптирано, така че да бъдат 
отразени и измененията към директивата.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Публичните стимули за 
биогоривата внасят значително 
допълнително търсене на стоковите 
пазари и следователно оказват 
значително въздействие върху цените 
както на международните пазари,
така и на вътрешните пазари на 
държавите, нетни вносители на 
храни. Това буди значителна тревога, 
в частност за бедните хора, които 
изразходват значителна част от 
дохода на домакинството за храна. 
Предполага се, че политиката на ЕС в 
областта на биогоривата насърчава 
мащабни промишлени модели на 
селскостопанско производство, които 
изглежда предлагат ограничени ползи 
за местното население.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 2 след буква в) се добавя 
следната алинея:
„Държавите членки гарантират, че 
максималният принос от биогорива, 
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произведени от зърнени култури и 
други богати на скорбяла култури, 
захарни и маслодайни култури или от 
енергийни култури, с оглед на 
изпълнението на целта, упомената в 
първа алинея, не надвишава 
количеството енергия, 
съответстващо на 5 %, на колкото се 
оценява делът на тези биогорива към 
края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“

Изменение 16

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква ба) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се следният параграф: 
„5a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, не 
могат да бъдат произведени на площи 
в Съюза или в трети държави, в 
които законни или общи поземлени 
права се оспорват или са били 
нарушени или когато преди това не е 
било получено свободно, 
предварително и информирано 
съгласие с участието на 
представителните институции на 
местното население.“

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква бб) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 5б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) създава се следният параграф:
„5б. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, не се 
произвеждат от отпадъци, освен ако 
не е извършена независима проверка и 
не е удостоверено, че е спазена 
йерархията на отпадъците, а именно 
— предотвратяване, подготовка за 
повторна употреба и рециклиране 
преди оползотворяване за енергийни 
цели, съгласно посоченото в 
Директива 2008/98/ЕО.“

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следното:
„1. За целите на член 7а и член 7б, 
параграф 2 емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
биогоривата се изчисляват, както 
следва:
а) когато в приложение IV, част А 
или Б е установена приета стойност 
за намаленията на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността el
за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение IV, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, и когато оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
равни на нула в съответствие с 
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приложение V, част Б, при 
изчислението се използва тази 
приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, предвидена в 
приложение IV, част В, като се 
прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, определени 
в приложение V;
в) чрез използване на стойност, 
изчислена като сбор от елементите 
на формулата, посочена в 
приложение IV, част В, точка 1, 
където разпределените приети 
стойности в приложение IV, част Г 
или Д могат да бъдат използвани за 
някои елементи, а действителните 
стойности, изчислени в 
съответствие с методиката, 
предвидена в приложение ІV, част В 
— за всички останали елементи, като 
се прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, определени 
в приложение V.“

Обосновка

Адаптиране на метода на изчисляване, така че да се отчетат оценените количества 
вследствие на непреки промени в земеползването в съответствие с 
новопредложеното приложение V към Директивата за качеството на горивата.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 

„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
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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).“

съвместен принос на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса от 
семена на зърнени култури и други 
богати на скорбяла култури, захарни,
маслодайни или енергийни култури, не 
трябва да превишава количеството 
енергия, съответстващо на максималния 
принос съгласно член 3, параграф 4, 
буква г).“

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) първа алинея се изменя, както 
следва:
„Всяка държава членка гарантира, че 
през 2020 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт се равнява най-
малко на 10 % от крайното 
потребление на енергия в транспорта 
в тази държава членка, като 
същевременно се избягват двата 
източника, които не водят до 
значителни намаления на емисиите 
на парникови газове, както и 
неблагоприятните последици от 
производството на биогорива за 
продоволствената сигурност и за 
правата на земеползване на 
уязвимото население в развиващите 
се държави.“

Обосновка

Прилага изложеното в няколко от горепосочените изменения, по-специално в 
изменение 6.
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Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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.“

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури и 
от енергийни 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 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б от
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;

ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в приложение IX, се 
счита за равен на тяхното умножено по 
две енергийно съдържание след 
предварителна научна оценка на 
тяхната екологична и социална 
устойчивост;

Обосновка

Суровините, изброени в приложение IX, следва да се считат за равни на тяхното 
умножено по две енергийно съдържание.
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Изменение 23

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

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).

Материалите, които са били 
изменени умишлено, не попадат в 
обхвата на някоя от категориите от i) 
до iii). Държавите членки
гарантират, че при откриване на 
измами въпросната суровина или 
биогориво няма да се отчитат за 
целта, посочена в член 3, параграф 4, 
и осигуряват предприемането на 
подходящи действия, за да се 
предотврати по-нататъшното 
извършване на измами.

Обосновка

Биогоривата или суровините, изменени умишлено с цел възползване от директивата, 
следва да бъдат окончателно изключени от приложното поле както на Директивата 
за възобновяемите енергийни източници, така и на Директивата за качеството на 
горивата.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 1 – трета алинея (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в края на параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Енергия от биогорива и течни горива 
от биомаса, произведени от зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури или от 
енергийни култури, които се вземат 
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предвид за целите, посочени в 
букви а)—в), не надхвърля 5 %, на 
колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф:
„5а. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в параграф 1, 
букви а), б) и в), не се произвеждат от 
отпадъци, освен ако не е извършена 
независима проверка и не е 
удостоверено, че е спазена йерархията 
на отпадъците, а именно —
предотвратяване, подготовка за 
повторно използване и рециклиране 
преди оползотворяване за енергийни 
цели съгласно посоченото в 
Директива 2008/98/ЕО.“

Обосновка

Отпадъците следва да подлежат на йерархията на отпадъците, предвидена в член 4 
на Рамковата директива за отпадъците, в която се изисква предотвратяване, 
подготовка за повторна употреба и рециклиране, преди даден отпадък да може да се 
оползотвори за енергийни цели (т.е. биогорива и течни горива от биомаса). Освен 
това следва да се изисква независима проверка на спазването на разпоредбите.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква бб) (нова)
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Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се следният параграф: 
„5б. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, разгледани за целите на 
параграф 1, букви а), б) и в), не могат 
да бъдат произвеждани от суровина, 
получена на земя, в Съюза или в 
трети държави, където законните 
права или общите права по 
отношение на земята са били 
оспорени или нарушени или не е 
дадено подходящо свободно, 
предварително и информирано 
съгласие с участието на 
съответните представителни 
институции и след консултации със 
засегнатите общности.“

Обосновка

Предвид въздействието на Директивата на ЕС за възобновяема енергия върху 
правата по отношение на земята, по-специално в държавите извън ЕС, е важно да се 
гарантира, че не се извършват нарушения на тези права от производството на 
биогорива за европейския пазар.

Изменение 27

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

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 

„Комисията решава дали 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 
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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 
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).“

критериите за устойчивост, 
формулирани в член 17, параграфи 3—
5а, и че нито един материал не е бил 
изменен умишлено, за да попадне в 
обхвата на член 3, параграф 4, 
буква д), подточки i)—iii). 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 
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 28

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) параграф 1 се заменя със следното:
„1. За целите на член 17, параграф 2 
намалението на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива или течни горива от 
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биомаса се изчислява, както следва:
а) когато в приложение V, част А или 
Б е установена приета стойност за 
намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността el
за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение V, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, и когато оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
равни на нула в съответствие с 
приложение VIII, част Б, при 
изчислението се използва тази 
приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, посочена в 
приложение V, част В, като се 
прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII;
в) чрез използване на стойност, 
изчислена като сбор от елементите 
на формулата, посочена в 
приложение V, част В, точка 1, 
където разпределените приети 
стойности в приложение V, част Г 
или Д могат да бъдат използвани за 
някои елементи, а действителните 
стойности, изчислени в 
съответствие с методиката, 
установена в приложение V, част В 
— за всички останали елементи, като 
се прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII.“
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Изменение 29

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – Част А – допълнителен ред в таблицата (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се допълнителен ред в 
таблицата в част А. Оценени 
количества емисии вследствие на 
дължащи се на биогорива и други 
течни горива от биомаса непреки 
промени в земеползването
Група суровини: Нехранителни 
енергийни култури
Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ): 15

Обосновка

Нехранителните енергийни култури могат да допринесат за непреките промени в 
земеползването, ако се произвеждат върху земя, която е била използвана за 
производство на храни. В оценката на въздействието (стр. 26) се посочва средна 
оценка на емисиите вследствие на непреки промени в земеползването за другите 
суровини, произвеждани върху земя, в размер на 15 gCO2/MJ.

Изменение 30

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение VIII – част Б – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

б) суровини, чието производство не се 
извършва върху обработваеми земи, 
земи за трайни насаждения или земи, 
които влизат във всяка друга 
категория земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (горска земя, 
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земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. 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 IV.“

пасища, влажни зони) и се използват за 
производството на храни, независимо 
дали са поддържани или не, като 
например системите във връзка със 
селското стопанство и горските и 
пасищните площи.

Обосновка

При все че има основания да не се прилага фактор, свързан с непреките промени в 
земеползването, за суровините, чието производство води до преки промени в 
земеползването, следва да се обърне внимание на факта, че преките и непреките 
промени в земеползването не винаги се изключват взаимно.

Изменение 31

Предложение за директива
Приложение 2 – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VІІІ – Част А – допълнителен ред в таблицата (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се допълнителен ред в 
таблицата в част А. Оценени 
количества емисии вследствие на 
дължащи се на биогорива и други 
течни горива от биомаса непреки 
промени в земеползването
Група суровини: Нехранителни 
енергийни култури
Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ): 15

Обосновка

Нехранителните енергийни култури могат да допринесат за непреките промени в 
земеползването, ако се произвеждат върху земя, която е била използвана за 
производство на храни. В оценката на въздействието (стр. 26) се посочва средна 
оценка на емисиите вследствие на непреки промени в земеползването за другите 
суровини, произвеждани върху земя, в размер на 15 gCO2/MJ.
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Изменение 32

Предложение за директива
Приложение 2 – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VІІІ – част Б – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 насаждения 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.“

б) суровини, чието производство не се 
извършва върху обработваеми земи, 
земи за трайни насаждения или земи, 
които влизат във всяка друга 
категория земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (горска земя, 
пасища, влажни зони) и се използват за 
производството на храни, независимо 
дали са поддържани или не, като 
например системите във връзка със 
селското стопанство и горските и 
пасищните площи.

Обосновка

При все че има основания да не се прилага фактор, свързан с непреките промени в 
земеползването, за суровините, чието производство води до преки промени в 
земеползването, следва да се обърне внимание на факта, че преките и непреките 
промени в земеползването не винаги се изключват взаимно.



PE510.683v02-00 30/30 AD\941111BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на 
Директивата за възобновяемите източници (непреки промени в 
земеползването)

Позовавания COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

ENVI
19.11.2012

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

DEVE
19.11.2012

Докладчик по становище:
       Дата на назначаване

Filip Kaczmarek
16.1.2013

Разглеждане в комисия 28.5.2013

Дата на приемане 24.6.2013

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

20
1
3

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Leonidas Donskis, Charles Goerens, 
Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Michał Tomasz 
Kamiński, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean 
Roatta, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fiona Hall, 
Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Csaba Őry, Patrizia Toia

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Luigi Berlinguer, Claudiu Ciprian Tănăsescu


