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Изменение 78
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане 
до 2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите 
енергийни източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с които разполагат 
държавите членки за постигането на 
тази цел, и се очаква то най-много да 
допринесе за това.

(1) Като се има предвид 
отрицателното въздействие върху 
климата, свързано с конкурирането 
на биогоривата със земеделските 
земи, задължението съгласно член 3, 
параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО за 
насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
следва да бъде заменена от изискване 
за държавите членки да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 3 % на енергията от енергийни 
източници от ново поколение в 
сектора на транспорта в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива от 
ново поколение и енергия от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход е един от 
методите, с които разполагат държавите 
членки за постигането на тази цел, и се 
очаква то най-много да допринесе за 
това.

Or. en

Изменение 79
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
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използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
държавите членки трябва да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква то 
най-много да допринесе за това.

използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
държавите членки трябва да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и досега то 
най-много е допринесло за това.

Or. it

Изменение 80
Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
държавите членки трябва да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква то 
най-много да допринесе за това.

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
държавите членки трябва да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква то 
най-много да допринесе за това. При все 
това, предвид новите знания относно 
разходите/ползите от биогоривата, е 
необходимо да се намали степента на 
тяхното развитие и следователно 
делът на енергията, произведена от 
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възобновяеми енергийни източници, 
който следва да се добави до 2020 г. 
Комисията ще трябва да направи 
оценка на необходимостта от 
предвиждане на допълнителни мерки 
за постигне на целта за дял от 20 % 
на енергията от възобновяеми 
енергийни източници в общото 
енергопотребление на ЕС.

Or. fr

Изменение 81
Гастон Франко, Доминик Власто, Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
държавите членки трябва да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква то 
най-много да допринесе за това.

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на 
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО 
държавите членки трябва да осигурят 
постигане до 2020 г. на дял от най-
малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква то 
най-много да допринесе за това. Счита 
се, че европейският пазар на горива 
ще остане изключително зависим от 
наличието на дизелови горива, което е 
една негова особеност: за справяне с 
тази силна зависимост следва да се 
насърчи по-голямо производство на 
биодизелови горива от ново поколение 
в Европейския съюз.

Or. fr
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Обосновка

При определяне на целите си европейската политика за насърчаване на добавянето на 
биогорива трябва да вземе под внимание тази особеност на европейския пазар на 
горива, който има изключително големи нужди от дизелови горива. Рафинериите едва 
успяват да отговорят на нарастващото търсене на дизел и европейското предлагане 
е структурно недостатъчно. Поради тази причина биодизеловите горива от ново 
поколение са решение за намаляване на вноса и за засилване на сигурността на 
снабдяването в Европейския съюз.

Изменение 82
Брита Раймерс

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с които разполагат 
държавите членки за постигането на 
тази цел, и се очаква то най-много да 
допринесе за това.

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с които разполагат 
държавите членки за постигането на 
тази цел, и се очаква то най-много да 
допринесе за това. Световното 
търсене на селскостопански стоки 
нараства и нестабилността на 
пазара се очаква да се увеличи в 
бъдеще.

Or. en

Изменение 83
Криста Клас
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Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) С цел постигане на по-
нататъшни намаления на емисиите 
на парникови газове, използването на 
биогорива следва да бъде по-силно 
ускорено също и във въздушния 
транспорт.

Or. de

Изменение 84
Елизабета Гардини

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 
доставчиците за изкопаеми горива, за да 

(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. 
Целта на Директива 2009/28/ЕО за 
насърчаване използването на енергия 
от възобновяеми източници да 
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намалят интензивността на 
генерирането на емисии на парникови 
газове от доставяните изкопаеми горива.

гарантира, че делът на енергията от 
възобновяеми енергийни източници в 
крайното енергопотребление във 
всички форми на транспорт през 
2020 г. е поне 10 %, следва да бъде 
съгласувана с член 7а, параграф 2 от 
Директива 98/70/ЕО, за да се избегне 
нарушаване на пазара. Добавянето на 
биогорива 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.

Or. en

Обосновка

ЕС трябва да увеличи усилията си за разработване на съгласувана бъдеща енергийна 
политика, при която повишаването на енергийната сигурност и европейската 
конкурентоспособност вървят ръка за ръка с ясна политика относно климата, която 
понижава емисиите на парникови газове и повишава качеството на въздуха в Европа. 
Целите относно биогоривата, разгледани в Директивата за възобновяемите 
енергийни източници, както и в Директивата за качеството на горивата, следва да 
бъдат съгласувани и хармонизирани, за да се избегне нарушаване на пазара.

Изменение 85
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

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 % 

(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[1] на Съвета, от 
доставчиците на горива се изисква до 31 
декември 2020 г. да намалят най-малко с 
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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 
доставчиците за изкопаеми горива, за да 
намалят интензивността на 
генерирането на емисии на парникови 
газове от доставяните изкопаеми горива.

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 емисии на парникови газове, 
както и на други горива, получени от 
неизбежни отпадъчни газове чрез 
улавяне и използване на въглерод за 
транспортни цели, е сред методите, с 
който разполагат доставчиците за 
изкопаеми горива, за да намалят 
интензивността на генерирането на 
емисии на парникови газове от 
доставяните изкопаеми горива. За да се 
гарантира сигурността на 
инвестициите за такива 
транспортни горива от ново 
поколение, целта за 2020 г. следва да 
бъде допълнена с обвързваща годишна 
траектория, водеща до намаляване с 
10 % на интензитета на генериране 
на емисии на парникови газове на 
горивата, използвани в Съюза през 
2025 г.

Or. en

Изменение 86
Ейя-Рита Корхола, Сари Есаях, Петри Сарвама

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 

(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 
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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.

същата директива и да е допустимо 
тяхното включване в схеми за публично 
подпомагане. Въпросните критерии 
включват изисквания относно 
защитата на земи с богато 
биологично разнообразие и земи с 
високи въглеродни запаси. Въпросните 
критерии също 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.

Or. en

Обосновка

Вече съществуват критерии, за да се гарантира, че политиката на ЕС за 
биогоривата не оказва отрицателно въздействие върху богатите на въглерод и 
биологично разнообразните екосистеми. Налице е също така текущ процес на 
разработване на критерии, които да се прилагат за твърдата биомаса. С цел да се 
гарантира правна сигурност и съгласуваност и тъй като суровините следва да бъдат 
третирани по един и същ начин, независимо от крайното им приложение, 
настоящите критерии за устойчивост следва да се считат за достатъчни.

Изменение 87
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс, Джули Гърлинг

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Някои съществуващи приложения на суровините за биогорива от ново поколение 
водят до оставането на вградения въглерод като твърд компонент в околната среда 
или, ако са отклонени, увеличават търсенето на изкопаеми или на растителни масла. 
Гаранциите са необходими, за да се гарантира, че отклоняването от текущите 
приложения не води до отрицателен общ въглероден баланс. Разширяването на 
използването на лигноцелулозни материали изисква гаранции срещу преминаването на 
настоящите потребители към по-висок клас дървесина с последващо отклоняване от 
други сектори или натиск за увеличаване на добива по неустойчив начин.

Изменение 88
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Въпреки че в Директива 98/70/ЕО 
и Директива 2009/28/ЕО се използват 
термините „биогорива и течни 
горива от биомаса“, разпоредбите им, 
включително съответните критерии 
за устойчивост, се прилагат по 
отношение на всички възобновяеми 
горива, посочени в директивите.

Or. fr
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Изменение 89
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Дан Йоренсен, Юдит А. Меркис, Неса Чилдърс, 
Брита Томсен

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) С цел да се осигури сигурност за 
инвестициите, в Директива 
2009/28/ЕО и Директива 98/70/ЕО 
беше установено, че въздействието на 
непреките промени в земеползването 
върху емисиите на парникови газове 
следва да бъде взето под внимание и 
следва да бъдат приети 
необходимите мерки, за да се 
отговори на това въздействие.

Or. en

Изменение 90
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Основаното на стимули 
насърчаване на производството на 
биогорива доведе не само до 
увеличаване на производството им в 
Съюза, но и до разширяване на това 
производство в трети държави. 
Макар цифрите, свързани с точното 
количество земя, използвана и 
пренасочена за използване за 
производство на биогорива в трети 
държави, да са различни, в някои 
доклади се установява, че в периода 
2006—2013 г. само в Африка 
6 милиона хектара земя са били 
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използвани от европейски компании 
за производство на биогорива. В нота 
от април 2013 г. специалният 
докладчик на ООН за правото на 
храна изтъкна отрицателното 
въздействие на политиката на ЕС 
относно биогоривата по отношение 
на правото на храна, вода и земя. За 
преодоляване на посоченото 
отрицателно въздействие Комисията 
следва да предложи да бъдат 
изменени и завишени критериите за 
устойчивост в член 17 от 
Директива 2009/98/ЕО и член 7б от 
Директива 98/70/ЕО.

Or. en

Изменение 91
Ерик Банки

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
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. В първия случай 
прекомерната пазарна реализация, 
създадена от производителите на 
биогорива, може да доведе до по-
високи добиви, както се признава в 
доклада на Международния 
научноизследователски институт за 
политика в областта на храните 
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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.

(IFPRI)1 и в оценката на 
въздействието на Комисията2. 
Биогоривата, произведени от 
биомаса, получена чрез по-високи 
добиви, не изискват допълнителна 
земя и следователно не водят до 
непреки промени в земеползването.
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.

_______________________
1 Международен 
научноизследователски институт за 
политика в областта на храните: 
Оценка на последиците от 
европейските политики в областта 
на биогоривата върху промените в 
земеползването. Окончателен доклад, 
октомври 2011 г.
2 Европейска комисия: Оценка на 
въздействието, придружаваща 
предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Директива 98/70/ЕО и 
Директива 2009/28/ЕО. SWD(2012) 343 
окончателен.

Or. en

Обосновка

Прекомерното пазарно търсене, създадено от биогоривата, осигурява на 
производителите стимул за повишаване на техните добиви. В ЕС, а също и в 
развиващия се свят, има редица региони със значителен потенциал за повишаване на 
добивите. В много от новите държави членки, например сегашните добиви от полски 
култури са значително по-ниски, отколкото са били дори и преди десет години, и 
много по-ниски от добивите в съседните им стари държави членки, в които 
условията от гледна точка на климата, почвата и т.н. са сходни.

Изменение 92
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 93
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Дан Йоренсен, Юдит А. Меркис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
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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.

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, което може да доведе до 
загуба на биологично разнообразие, 
недостиг на вода или ерозия на 
почвата, замърсяване на водите и 
почвите, както и до загуба на ключови 
услуги, предлагани от екосистемите, 
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, както и до 
загуба на биологично разнообразие. 
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.

Or. en

Изменение 94
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
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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.

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 горски или земеделски 
земи.

Or. fr

Изменение 95
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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. 
Сравнение на количеството на 
емисиите, което отчита целия 
жизнен цикъл на културите, показва, 
че маслодайните култури имат много 
по-високи емисии от захарните 
култури и скорбялата. За да се 
постигнат ползи за околната среда 
по възможно най-ефективен начин, 
вниманието следва да е насочено към 
ограничаване на биогоривата и по-
специално на онези, които имат най-
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда. Поради това е важно 
на първо място да се вземат мерки 
срещу маслодайните култури.

Or. sv

Изменение 96
Рика Пакаринен, Сари Есаях, Джули Гърлинг, Хану Такула, Кент Йоансон, Петри 
Сарвама, Анели Ятенмяки

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
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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.

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. Целта 
на настоящата директива следва да 
бъде да се справи с тези проблеми и да 
насърчи използването на 
нехранителни суровини като 
суровини за биогорива.

Or. en

Изменение 97
Ерик Банки

Предложение за директива
Съображение 4a (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.

Or. en
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Обосновка

Биомасата, получена чрез по-високи добиви от културите, и другите видове биомаса, 
които не причиняват непреки промени в земеползването, следва да бъдат 
сертифицирани съгласно националните схеми на държавите членки и да се 
предоставят на пазара в качеството на биомаса, която не причинява непреки промени 
в земеползването. Тъй като полученото биогориво ще има нулево въздействие от 
гледна точка на непреките промени в земеползването, този подход предлага решение 
на опасенията, свързани с непреките промени в земеползването, вместо само да ги 
смекчава.

Изменение 98
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Член 19, параграф 6 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 6 от Директива 98/70/ЕО 
предвиждат отчитане на 
въздействието на непреките промени 
в земеползването върху емисиите на 
парникови газове и вземане на 
подходящите мерки в отговор на това 
въздействие, като същевременно се 
вземат необходимите мерки за 
осигуряване на сигурност за 
инвестициите и за защита на вече 
направените инвестиции.

Or. en

Обосновка

Политиката на ЕС следва да бъде последователна.

Изменение 99
Естер де Ланге

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) При нормално функциониращ 
пазар на храни и фуражи 
хранителните култури следва да се 
използват основно за производство на 
храни и фуражи, особено в години на 
недостиг. Когато на пазара се появят 
ценови деформации, използването на 
хранителни култури за биоенергия 
може временно да бъде стимулирано в 
години на свръхпроизводство на 
пазара на храни и фуражи.

Or. nl

Изменение 100
Криста Клас

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 
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 

заличава се
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разграничаване между групите 
култури — например маслодайни, 
зърнени, захарни и други култури, 
съдържащи скорбяла. 

Or. de

Обосновка

Комисията потвърждава, че научните познания във връзка с непреките промени в 
земеползването към момента не са напреднали дотолкова, че да могат да се 
използват за политически цели. Поради това твърдения относно въздействието на 
биогоривата са чисто спекулативни. Въздействието на страничните продукти по 
отношение на продоволственото снабдяване, възможното увеличаване на добивите в 
голяма част от Източна Европа и наличието на обработваеми площи в ЕС досега не 
са били взети предвид в достатъчна степен.

Изменение 101
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Ярослав Калиновски, Тадеуш 
Цимански, Анджей Гжиб

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 
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 

заличава се
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тези емисии е уместно съответното 
разграничаване между групите 
култури — например маслодайни, 
зърнени, захарни и други култури, 
съдържащи скорбяла.

Or. en

Изменение 102
Аня Вайсгербер

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 
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.

заличава се

Or. de



PE513.032v01-00 24/126 AM\937595BG.doc

BG

Обосновка

Европейската комисия признава, че досега все още не са налице достатъчно научни 
данни във връзка с промените в земеползването и непреките въздействия. Поради 
това е прибързано да се правят предположения относно въздействията на 
биогоривата.

Изменение 103
Ерик Банки

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 
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Комисията признава, че науката за промените в земеползването и непреките промени 



AM\937595BG.doc 25/126 PE513.032v01-00

BG

в него все още не е достатъчно развита, за да бъде използвана за цели, свързани с 
политиката, тъй като няма консенсус относно количествената оценка на непреките 
промени в земеползването. Не е обърнато достатъчно внимание на въздействието на 
страничните продукти при предлагането на храни, нито на потенциалните
увеличения на добива в големи части от новите държави членки. Поставянето на 
акцент върху предотвратяването на непреките промени в земеползването е по-
добрият от гледна точка на резултатите, по-стабилният по отношение на 
прилагането и по-добрият за околната среда вариант, отколкото преждевременният 
акцент върху количествената оценка на въздействията на непреките промени в 
земеползването.

Изменение 104
Брита Раймерс

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 
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.

заличава се

Or. en
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Изменение 105
Джули Гърлинг

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 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.

(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 съществува възможна 
опасност дължащите се на непреки 
промени в земеползването емисии на 
парникови газове, произтичащи от 
Директиви 2009/28/ЕО и 98/70/ЕО, да
са значителни и да могат да 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 
Комисията, в консултация със 
съответните заинтересовани страни 
и държавите членки, да предприеме 
по-задълбочено проучване на 
въздействието на различните групи 
култури както върху преките, така и 
върху непреките промени в 
земеползването.

Or. en

Изменение 106
Пилар Аюсо
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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 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.

(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 съществува опасност
дължащите се на непреки промени в 
земеползването емисии на парникови 
газове да бъдат значителни и по този 
начин могат да 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.

Or. es

Изменение 107
Хорст Шнелхард

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 

(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 
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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 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. 

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 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.

Or. de

Обосновка

Измененията на действащите законодателни актове не следва да водят до 
дискриминация на определени биогорива. Постигането на първоначалната цел от 
10 % дял на биогоривата през 2020 г. следва да бъде напълно възможно, като се 
използват всички биогорива. Ограничаването на бигоривата от първо поколение би 
поставило под въпрос вече направените инвестиции и би намалило иновационната 
сила на предприятията.

Изменение 108
Критон Арсенис, Юдит А. Меркис, Неса Чилдърс

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 

(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 
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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 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.

парникови газове са значителни и ще 
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. 
Освен това производството на 
биогорива от хранителни култури 
допринася за нестабилността на 
цените на храните. С цел да се 
намалят тези емисии и да се смекчат 
отрицателните последици за 
продоволствената сигурност, е 
уместно да се определи ограничението 
от 5 %, постановено в член 3, 
параграф 4, буква г), както и да се 
вземат предвид емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
при изчисляването на намалението на 
емисиите на парникови газове, 
изисквано в съответствие с 
критериите за устойчивост, 
определени в Директива 2009/28/ЕО и 
в Директива 98/70/ЕО.

Or. en

Изменение 109
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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 

(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 
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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 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.

промени в земеползването емисии на 
парникови газове са значителни и ще 
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. 
Освен това нарасналото потребление 
на биогорива, произведени от 
хранителни култури, допринася за 
нестабилността на цените на 
храните и може да има отрицателно 
въздействие върху продоволствената 
сигурност по света. Това е имало 
съществени отрицателни социални 
последици за препитанието и 
способността да се прилагат 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 
прогнозираното използване на 
биогорива, произведени от култури, 
отглеждани върху земя.

Or. en

Изменение 110
Бас Ейкхаут

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 

(5) Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 
потреблението на биогорива и оценки за 
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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 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.

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 ще 
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. 
Освен това, нарастването на 
потреблението на биогорива в 
държавите членки допринася за 
нестабилността на цените на 
храните и може да има последици 
върху продоволствената сигурност по 
света. Следователно е необходимо 
непреките промени в земеползването 
да бъдат взети предвид, за да се 
гарантира, че 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. С 
цел да се намалят емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, е уместно съответното 
разграничаване между групите култури 
— например маслодайни, зърнени, 
захарни и други култури, съдържащи 
скорбяла.

Or. en

Изменение 111
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 5
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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 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.

(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 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. За да се 
противодейства в средносрочен и 
дългосрочен план на този риск, е 
уместно да се насърчават 
научноизследователската и 
развойната дейност в нови сектори за 
производство на биогорива от ново 
поколение, които не се конкурират с 
хранителни култури, като например 
лигноцелулозните остатъци, които 
са една от малкото биомаси, от 
които има значителни запаси в 
държавите членки.

Or. fr

Обосновка

Разграничаването на различните групи култури не е самоцел, а средство. 
Следователно е уместно да се припомни, че това средство трябва да насърчава 
научноизследователската и развойна дейност в ЕС на нови технологии, които не се 
конкурират с хранителните култури: лигноцелулозните остатъци представляват 
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най-обещаващият сектор за научноизследователската и развойна дейност — мост за 
иновациите в областта на биотехнологиите в Европа, позволяващ производството на 
биодизелови горива от ново поколение.

Изменение 112
Франсоаз Гростет, Доминик Власто

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 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.

(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 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. По 
очевидни причини, свързани с 
безопасността на храните и 
енергийната сигурност, е необходимо 
да се насърчи 
научноизследователската и развойна
дейност в секторите за производство 
на биогорива от ново поколение, 
които не се конкурират с хранителни 
култури, като например 
лигноцелулозните остатъци и 
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водораслите, от които има 
значителни запаси в държавите 
членки.

Or. fr

Обосновка

Лигноцелулозните остатъци представляват значителен потенциал за 
научноизследователската и развойна дейност — мост за иновациите в областта на 
биотехнологиите в Европа, позволяващ производството на биодизелови горива от 
ново поколение. Заедно с водораслите те представляват две иновативни решения, 
които не се конкурират с хранителните култури. Поради тази причина тези две 
насоки трябва да се предпочитат.

Изменение 113
Софи Окони

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 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 

(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 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 
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култури, съдържащи скорбяла. култури, съдържащи скорбяла. 
Необходимо е също така да се 
разработят нови видове биогорива от 
ново поколение, които не са свързани с 
хранителните култури, като 
например лигноцелулозните 
остатъци. 

Or. fr

Изменение 114
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

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 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.

(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 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. Освен 
това, когато се разработва 
отглеждането на култури за 
биогорива, следва да се отдава 
приоритет на неизползваните и по-
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малко плодородните земи.

Or. lt

Изменение 115
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) С оглед на последиците, свързани 
с непреките промени в 
земеползването, настоящият баланс 
на въглеродните емисии влиза в 
противоречие с духа и целите на 
съществуващото законодателство, 
като това изисква отмяна на общата 
обвързваща цел от 10 %, определена в 
член 3, параграф 4 от Директива 
2009/28/ЕО като стратегия, 
необходима за постигането на 
истинско намаление на емисиите на 
парникови газове.

Or. it

(Вж. измененията на член 3, точка 4 от Директива 2009/28/ЕО).

Изменение 116
Ейя-Рита Корхола, Сари Есаях, Петри Сарвама

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Настоящото предложение е 
съсредоточено върху потенциалните 
неблагоприятни последици от 
производството и потреблението на 
биогорива в Европейския съюз, като се 
взема под внимание фактът, че 
другите въпроси, свързани със 
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земеползването, например се 
разглеждат в други законодателни 
актове, както и въпросите, свързани с 
въздействието върху климата, но 
несвързани със земеползването.

Or. en

Обосновка

Въздействията на европейската биоенергийна политика върху климата са разгледани 
в съществуващи законодателни актове (напр. относно земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство (ЗППЗГС), Решение относно правила за 
отчитане и планове за действие във връзка с емисиите и поглъщанията на парникови 
газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство), както и в предстоящи законодателни 
актове (напр. относно критериите за устойчивост за твърдата биомаса) и не следва 
да бъдат дублирани или изменяни с настоящото предложение. Други въпроси или цели, 
свързани с въздействието върху климата, като ефективността, емисиите, свързани с 
транспорта, и разпределението и дела на електроенергията в транспорта не 
принадлежат към обхвата на настоящата директива.

Изменение 117
Джули Гърлинг, Криста Клас, Крис Дейвис

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, 

(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, остатъци, 
бактерии 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 
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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.

такива биогорива от ново поколение, 
тъй като понастоящем те не се 
предлагат на пазара в големи 
количества.

Or. en

Обосновка

Производството на биогорива от ново поколение, което не причинява непреки промени 
в земеползването и намеси в хранителната верига, следва да бъде насърчавано.

Изменение 118
Аня Вайсгербер

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 

(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 
осигуряват големи намаления на 
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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. 

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. 
Целесъобразно е да се насърчава по-
голямото производство на биогорива от 
ново поколение, като например 
произведените от целулозни суровини 
и водорасли, тъй като те също 
предлагат възможност за голямо 
намаление на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването. 
Следва да бъдат предоставени 
допълнителни стимули, като се постави 
отделна цел от най-малко 2 % в 
Директива 2009/28/ЕО по отношение 
на биогоривата от ново поколение в 
транспортния сектор. В този контекст 
биогоривата от ново поколение следва 
да бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.
С цел избягване на нарушенията на 
пазара и стимулите за извършване на 
измами, биогоривата от ново 
поколение следва да отговарят на 
същите критерии за устойчивост, 
както всички останали биогорива.

Or. de

Обосновка

Инструментът за двойно отчитане не води до очакваното увеличение на 
производството и потреблението на биогорива от технологично ново поколение. 
Задължителната цел от 2 % по отношение на тези горива дава на пазара ясни 
критерии и стимули за използването на биогорива от технологично ново поколение. С 
цел създаване на равни възможности с конвенционалните биогорива и свеждане до 
минимум на нарушенията на пазара, биогоривата от ново поколение също трябва да 
отговарят на критериите за устойчивост.
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Изменение 119
Ерик Банки

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 
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.

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Конвенционалните 
биогорива, като например 
произведените от отпадъци, 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. 
Биогоривата от ново поколение, като 
например произведените от целулозни 
суровини или водорасли, имат 
потенциал да осигурят големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването. 
Следователно е целесъобразно да се 
насърчава по-голямото производство 
на такива биогорива от ново 
поколение. 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, като се определи отделна 
цел от 2 % за биогоривата от ново 
поколение.
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Or. en

Обосновка

Биогоривата от второ и трето поколение (биогоривата от ново поколение) все още 
са в процес на разработване и едва сега започват да излизат на пазара. Биогоривата 
от първо поколение (конвенционалните биогорива) могат да се произвеждат както 
от култури, така и от остатъци и отпадъци. Независимо от начина, по който са 
произведени, разликата между двата вида биогорива е технологична, а не в 
суровината. Разширяването от Комисията на определението за биогорива от „ново 
поколение“, така че да включва отпадъците и остатъците, ще има порочни 
последици, свързани с възпрепятстване на навлизането на пазара на 
високотехнологичните биогорива (напр. на биогоривата, произведени от използвано 
олио за готвене).

Изменение 120
Криста Клас

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 
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 

(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 
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 
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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.

допълнителни стимули, като се постави 
отделна цел от най-малко 2 % в 
Директива 2009/28/ЕО по отношение 
на биогоривата от ново поколение, 
произвеждани за транспортния 
сектор. В този контекст биогоривата от 
технологично ново поколение следва 
да бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.
С цел избягване обаче на 
объркванията на пазара и стимулите 
за извършване на манипулации, 
биогоривата от ново поколение следва 
да отговарят на същите критерии за 
устойчивост, както всички останали 
биогорива.

Or. de

Обосновка

С оглед на увеличаването на производството и използването на биогорива от ново 
поколение, инструментът за двойно отчитане не отговори на очакванията. Чрез 
задължителните цели се създават стимули за използването на биогорива от ново 
поколение, които обаче по смисъла на равните условия на конкуренция и с изискването 
за предотвратяване на манипулациите на пазара, трябва да подлежат на същите 
критерии за устойчивост, които се прилагат и за конвенционалните биогорива.

Изменение 121
Брита Раймерс

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 

(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 
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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.

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 
определи отделна цел от поне 2 % за
биогоривата от ново поколение 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.

Or. en

Изменение 122
Юдит А. Меркис, Брита Томсен, Дан Йоренсен

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 

(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 
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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.

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 
определи отделна (под-)цел от поне 
3 % за биогоривата от ново поколение в 
Директива 2009/28/ЕО. В този контекст 
само биогоривата, 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.

Or. en

Изменение 123
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
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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 
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.

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 
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, като се 
определи цел от 2 % за биогоривата от 
ново поколение.

Or. en

Изменение 124
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 6
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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 
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.

(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.
Въпреки това такива биогорива от ново 
поколение понастоящем не се предлагат 
на пазара, независимо от 
многобройните изследователски 
проекти и начални експерименти, а 
много проучвания потвърждават, че в 
краткосрочен и средносрочен план 
увеличаването на техните 
производствени обеми ще бъде 
невъзможно. В този контекст, като 
част от политическата рамка за 
енергията от възобновяеми 
източници, биогоривата от ново 
поколение следва да бъдат подкрепяни 
и — когато е необходимо —
субсидирани само след извършване на 
предварителна научна оценка на 
техните качества и реална 
устойчивост и при условие че не 
оказват слабо въздействие за непреки 
промени в земеползването и 
позволяват голямо намаление на 
общите емисии на парникови газове.

Or. it
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Изменение 125
Пилар Аюсо

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 
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.

(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. 
Следователно е целесъобразно да се 
насърчава по-голямото производство на 
такива биогорива от ново поколение 
чрез предоставянето на по-сериозни 
стимули, тъй като понастоящем те не 
се предлагат на пазара в големи 
количества. Постепенното определяне 
на по-амбициозни задължителни цели
за биогорива от ново поколение ще 
даде ясен сигнал за подкрепа за тях на 
равнището на Съюза. 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, съвместно с 
биогоривата от зърнени и други 
богати на скорбяла култури, от 
захарни и маслодайни култури.
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Изменение 126
Софи Окони

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 
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 

(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 
количества, а това се дължи отчасти на 
конкуренцията за държавни субсидии от 
страна на утвърдените технологии за 
биогорива от хранителни култури.
Определянето на все по-амбициозни 
задължителни цели за биогоривата от 
ново поколение ще даде ясен сигнал за 
подкрепа на тези биогорива на 
равнището на Съюза. Поради тази 
причина е необходимо да се определят 
задължителни цели за биогоривата 
от ново поколение съгласно график, 
който ще осигури предвидимост и 
стабилност на инвеститорите. След 
2020 г. само биогоривата от ново 
поколение — които според оценките са 
със слабо въздействие за непреки 
промени в земеползването и водят до 
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политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.

голямо намаление на общите емисии на 
парникови газове — следва да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка за енергията от възобновяеми 
източници.

Or. fr

Изменение 127
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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 
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 

(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, след 
предварителна научна оценка на 
техните качества и действителната 
им устойчивост, 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 
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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.

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 хранителни продукти 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.

Or. en

Изменение 128
Гастон Франко, Доминик Власто

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 
количества, а това се дължи отчасти на 
конкуренцията за държавни субсидии от 
страна на утвърдените технологии за 

(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, остатъци
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 
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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.

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 е уместно до 2020 г. 
равнището на добавяне на биогорива, 
произведени от хранителни 
селскостопански продукти, да се 
ограничи до 5 %, които могат да се 
отчетат в целта за дял от 10 % на 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
окончателното енергопотребление в 
транспортния сектор. 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. За тази цел
всички иновативни начини за 
преобразуване следва да бъдат 
насърчавани от европейската 
политика за биогоривата.

Or. fr

Обосновка

За да бъдат изяснени целите, би било полезно да се припомни определената от 
Европейската комисия в настоящото предложение за преразглеждане цел в размер на 
5 % и тя да бъде разположена в европейската политическа перспектива за периода до 
2020 г. Би било полезно също така да се подчертае, че курсът на иновации ще бъде 
поддържан и след 2020 г., за да се подсигурят перспективите за направените отсега 
нататък инвестиции.

Изменение 129
Критон Арсенис, Юдит А. Меркис, Неса Чилдърс
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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 
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.

(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 
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. За биогоривата 
от ново поколение са необходими 
критерии за устойчивост, за да се 
гарантира, че те не водят до загуба на 
биологично разнообразие или на 
екосистемни услуги и не се 
конкурират с хранителни продукти за 
земя, вода или други ресурси. В този 
контекст увеличаването на дела на 
биогоривата от ново поколение не 
следва да се прилага за конкретни 
биогорива от ново поколение, докато 
критериите за устойчивост не бъдат 
приети на равнището на Съюза. 
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Or. en

Изменение 130
Владко Тодоров Панайотов

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 
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 

(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 
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, водят до 
голямо намаление на общите емисии на 
парникови газове (изчислени, като се 
взема под внимание целият жизнен 
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рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

цикъл на посоченото биогориво) и 
чието производство няма да промени 
естественото плодородие на почвата 
и няма да създаде проблеми за 
почвената екосистема — следва да 
бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

Един проблем не следва да се решава, като се създава друг проблем.

Изменение 131
Корин Льопаж

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 
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 

(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, бактерии
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 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 132
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да се гарантира 
ефективността на мерките за 
насърчаване, по-специално на тези, 
насочени към по-нататъшното 
насърчаване на биогоривата, носещи 
допълнителни ползи, е уместно 
системите за подпомагане, 
определени от държавите членки, да 
вземат под внимание 
необходимостта от проверка и 
кръстосана проверка на обемите 
биогорива, с цел да се избегнат 
измамите във връзка с действителния 
произход на биогоривните продукти
или с недостоверното многократно 
деклариране на едни и същи обеми 
биогорива в две или повече национални 
системи или международни схеми за 
акредитация. Това следва се отнася 
до биогоривата от ново поколение, 
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както и до всички конвенционални 
биогоривни продукти, тъй като 
измамите въз основа на недостоверно 
многократно деклариране се отнасят 
и до доброволните и националните 
схеми за устойчивост на 
биогоривата, а не само до 
конкретните мерки за биогоривата 
от ново поколение.

Or. en

Изменение 133
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се гарантира 
ефективността на мерките за 
стимулиране, особено на тези, 
насочени към насърчаване на 
биогоривата от ново поколение, е от 
съществено значение политиките и 
механизмите за подкрепа, установени 
от държавите членки, да 
предвиждат идентификацията, 
установяването на автентичността 
и контрола на качеството на 
обемите биогорива с цел 
предотвратяване на измамни или 
подвеждащи твърдения относно 
произхода на биогоривния продукт и 
възпиране на многократното 
деклариране на обемите биогорива в 
две или повече национални системи 
или международни схеми за 
акредитация.

Or. en
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Изменение 134
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да се гарантира 
ефективността на стимулите за 
насърчаване на биогоривата от ново 
поколение, е необходимо системите 
за подкрепа, определени от 
държавите членки, да вземат под 
внимание необходимостта от 
неколкократна проверка на 
количеството биогорива, с цел да се 
избегнат измами относно 
действителния произход на 
биогорвиата или многобройното 
деклариране на едно и също 
количество биогорива в две или повече 
национални или европейски системи.

Or. fr

Изменение 135
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да се гарантира ефективност, 
механизмите за подпомагане трябва 
да отчитат необходимостта от 
установяване на произхода и по този 
начин да гарантират 
проследимостта на използваните 
материали, с цел да се избегнат 
измами, като държавите членки 
трябва сами да предприемат мерки за 
предотвратяване на измами. 

Or. es
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Изменение 136
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Във всички държави членки 
конвенционалните биогорива и 
биогоривата от ново поколение 
трябва да се предлагат на пазара с 
постоянно и високо качество. За да 
спомогне за постигането на това, 
Комисията следва спешно да 
предостави ясен мандат на 
Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) за изготвяне 
на технически стандарти за 
ефективност за биогоривата от ново 
поколение и крайните горивни смеси и 
— когато е необходимо — за 
преразглеждане на стандартите за 
конвенционалните биогорива, за да се 
гарантира, че качеството на 
крайното гориво няма да намали 
резултатите по отношение на 
емисиите на CO2 или общата 
оперативна ефективност на 
превозните средства.

Or. en

Изменение 137
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) В рамките на Съюза общите 
горива на пазара (т.е. включващи 
конвенционалните биогорива и 
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биогоривата от ново поколение) 
трябва да бъдат предлагани за 
продажба като имащи постоянно и 
високо качество и трябва да се 
осигури хармонизирането им във 
всички държави членки. За да 
спомогне за постигането на това, 
Комисията следва възможно най-
скоро да предостави ясни мандати на 
Европейския комитет по 
стандартизация (CEN) за изготвяне 
на технически стандарти за 
ефективност за биогоривата от ново 
поколение и крайните горивни смеси и 
— когато е необходимо — за 
преразглеждане на стандартите за 
конвенционалните биогорива, за да се 
гарантира, че качеството на 
крайното гориво няма да намали 
емисиите, CO2 или общата 
оперативна ефективност на 
превозните средства.

Or. en

Изменение 138
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тъй като биогоривата и течните 
горива от биомаса, произведени от 
отпадъци и остатъци, имат 
потенциал да постигнат голямо 
намаление на емисиите на парникови 
газове, като същевременно 
неблагоприятните екологични, 
социални и икономически 
въздействия, които оказват, не са 
съществени, целесъобразно е да се 
направи по-нататъшна оценка на 
тяхната наличност, ползи и рискове, 
наред с другото, за да се набави 
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информация при определяне на 
политиката след 2020 г. В същото 
време е необходима допълнителна 
информация относно предимствата 
на енергийната сигурност както на 
конвенционалните, така и на 
биогоривата от ново поколение, 
особено доколкото за тяхното 
производство пряко или косвено се 
използват изкопаеми горива. На 
Комисията следва да бъде даден 
мандат да представи доклад и ако е 
целесъобразно, да отправи 
предложения към Европейския 
парламент и Съвета във връзка с тези 
въпроси. Докладът следва да вземе под 
внимание екологичните, социалните 
и икономическите алтернативни 
разходи при използване на суровините 
за цели, различни от производството 
на биогорива и течни горива от 
биомаса, за да се гарантира, че всички 
положителни и неблагоприятни 
последици ще бъдат отразени.

Or. en

Изменение 139
Ерик Банки

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
биорафинерии в цяла Европа, в 

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на 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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
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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.

която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
биорафинерии в цяла Европа, следва да 
се поеме ангажимент, съгласно който 
насърчаваните с Директива 
2009/28/ЕО равнища на биогоривата 
се запазят в периода след 2020 г.

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на 
политиката в областта на климата, и по-специално целта за възобновяемата енергия, 
все още са необходими значителни инвестиции. Наличието на сигурна и предвидима 
регулаторна рамка е предпоставка за съществуващи или нови инвестиции. Всяка нова 
инвестиция изисква най-малко 5 години за планиране, получаване на разрешения, 
изграждане и въвеждане в експлоатация, като са необходими най-малко десет години 
след това, за да стане тя доходоносна.

Изменение 140
Рика Пакаринен, Петри Сарвама, Сари Есаях, Джули Гърлинг, Хану Такула, Кент 
Йоансон, Анели Ятенмяки

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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 

(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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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 
биогорива от второ поколение и от 
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икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива.

ново поколение.

Or. en

Изменение 141
Пилар Аюсо

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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.

(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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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. От 
съществено значение е също така да 
се осигури съответствие със 
законодателството на ЕС в областта 
на отпадъците, по-специално по 
отношение на йерархията на 
отпадъците, както е определена в 
член 4 от Директива 2008/98/ЕО 
относно отпадъците. Повторната 
употреба и рециклирането на 
материалите, посочени в член 11, 
параграф 2 от директивата, трябва 
да имат приоритет пред 
използването им като суровина за 
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биогориво. 

Or. es

Изменение 142
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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.

(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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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 или промишлено не са 
ценни за друго използване освен за 
производството на биогорива, които 
използват отпадъчни материали за 
енергийни цели само в съответствие с 
йерархията на отпадъците, които не 
се конкурират за използването на 
земята и водата, така че да се 
защитят правата на земя и 
хранителните продукти.

Or. en

Изменение 143
Владко Тодоров Панайотов
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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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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.

(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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, 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. Важно е 
също да се подчертае, че се спазва и 
прилага йерархията на отпадъците, 
определена в член 4 от 
Директива 2008/98/ЕО.

Or. en

Обосновка

Политиката на ЕС следва да бъде последователна.

Изменение 144
Гастон Франко, Франсоаз Гростет, Доминик Власто

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 

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

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 
предпочитание на използването на 
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива. 
Лигноцелулозните остатъци са една 
от малкото биомаси, от които има 
значителни запаси в Европа. 
Поставянето на междинна цел за 
добавяне на лигноцелулозно биогориво 
ще осигури на инвеститорите 
необходимата видимост за изразяване 
на неговия потенциал.

Or. fr

Обосновка

За да се отговори на двойното предизвикателство, което се състои, от една страна, 
в подобряване на енергийната сигурност на държавите членки, като се съдейства за 
намаляване на вноса на дизелово гориво чрез производство на биодизелови горива от 
ново поколение, и от друга страна, в насърчаване на инвестициите в използването на 
една от малкото биомаси с потенциал в Европа, е необходимо да се определи 
междинна цел за добавяне на лигноцелулозно биогориво.

Изменение 145
Бас Ейкхаут

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Използването на ресурси от 
биомаса включва значителни 
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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 енергия, когато 
отклоняването от съществуващите 
им приложения би имало 
отрицателно въздействие върху 
биологичното разнообразие, почвите 
или общия въглероден баланс.
Политиките следва също така да 
гарантират каскадно използване на 
биомасата, включвайки гаранции, че 
ресурсите няма да бъдат изтеглени 
от приложения с висока добавена 
стойност за обществото към 
приложение за енергийни цели с ниска 
стойност.

Or. en

Обосновка

В резултат на редица съществуващи приложения, например плочите от дървесни 
влакна, дървесината остава като солиден компонент в околната среда, и 
отклоняването на суровини от подобна употреба за добиване на енергия би довело до 
опасност от отрицателен общ въглероден баланс. Всяко насърчаване на използването 
на лигноцелулозни материали трябва да бъде подкрепено от гаранции, че например 
целулозно-хартиената промишленост няма да бъде лишена от суровина, което би 
довело до търсене на по-висок клас дървесина и отклоняване от други сектори или 
натиск за увеличаване на добива.

Изменение 146
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Съгласуваността между 
Директива 98/70/ЕО, Директива 
2009/28/ЕО и законодателството в 
други области на политиката на 
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Съюза следва да бъде подобрено, за да 
се използват полезните 
взаимодействия и да се подобри 
правната сигурност. Определенията 
за отпадъци и остатъци за целите на 
Директива 98/70/ЕО и Директива 
2009/28/ЕО следва да бъдат 
хармонизирани с тези, установени с 
Директива 2008/98/ЕО. Отпадъчните 
и остатъчните потоци, посочени в 
Директива 98/70/ЕО и Директива 
2009/28/ЕО, следва да бъдат по-добре 
определени чрез кодовете за отпадъци 
в Европейския каталог на 
отпадъците, установен с Решение 
2000/532/ЕО на Комисията, с цел да се 
улесни прилагането на тези 
директиви от компетентните органи 
в държавите членки. Насърчаването 
на биогоривата и течните горива от 
биомаса в съответствие с Директива 
98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО 
следва да бъде в съответствие с 
целите и общата цел на Директива 
2008/98/ЕО. За да се постигне целта 
на Съюза за преход към рециклиращо 
общество, йерархията на 
отпадъците, посочена в член 4 от 
Директива 2008/98/ЕО следва да бъде 
изцяло прилагана. С цел това да се 
улесни, използването на отпадъци и 
остатъци за производството на 
биогорива и течни горива от биомаса 
следва да стане част от плановете за 
управление на отпадъците и 
програмите за предотвратяване на 
отпадъци, установени от държавите 
членки в съответствие с глава V от 
Директива 2008/98/EО. Прилагането 
на Директива 98/70/ЕО и Директива 
2009/28/ЕО не следва да застрашава 
цялостното прилагане на Директива 
2008/98/ЕО.

Or. en
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Изменение 147
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Отпадъците и страничните 
продукти са определени в Директива 
2008/98/ЕО от 19 ноември 2008 г. 
относно отпадъците. Поради това 
същите определения следва да се 
прилагат за настоящата директива.

Or. en

Изменение 148
Ейя-Рита Корхола, Сари Есаях

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Тъй като отпадъците и 
страничните продукти са определени 
в Директива 2008/98/ЕО от 19 
ноември 2008 г. относно отпадъците, 
същите определения следва да се 
прилагат за настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Трябва да се осигури съгласуваност между различните законодателства и политики 
на ЕС. Затова не следва да се разработват нови определения, потенциално 
противоречащи или изменящи съществуващите.

Изменение 149
Ерик Банки
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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 
член 19, параграф 6, втора алинея.

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса следва да се запази 
съгласно предвиденото в Директива 
2009/28/ЕО, тъй като действащите 
разпоредби осигуряват подобрен общ 
баланс на емисиите на парникови 
газове.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията отлага с една година изискването за 50 % до 2017 г., 
което би довело до по-слабо намаление на парниковите газове и поради това би 
изложило на риск целите на стратегията „Европа 2020“ по отношение на 
политиката в областта на климата. Тази разпоредба би накърнила също така 
регулаторната сигурност.

Изменение 150
Гастон Франко, Доминик Власто

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, 

(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, 
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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 член 19, параграф 6, 
втора алинея.

считано от 1 юли 2014 г., за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
да се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с по-добра
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С минимален праг, 
определен на 50 %, се осигурява защита 
за инвестициите в производствени 
мощности за биогорива и други течни 
горива от биомаса в съответствие с 
член 19, параграф 6, втора алинея.

Or. fr

Обосновка

Установяването на минимален праг от 50 % трябва да насърчи научните изследвания 
и инвестициите в иновативни начини за производство на биогорива от ново поколение 
и да подкрепи потенциала за промишлено производство. Праг от 50 %, съответстващ 
на най-високото равнище, което следва да се постигне до 1 юли 2014 г. по отношение 
на действащите инсталации, ще създаде равнопоставеност при третирането, което 
може да насърчи поемането на риск за инвестиране в нови инсталации за 
производство на биогорива от ново поколение.

Изменение 151
Сабине Вилс

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 

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени във 
всички действащи 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 
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производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

Or. en

Изменение 152
Криста Клас

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

Or. de



PE513.032v01-00 72/126 AM\937595BG.doc

BG

Обосновка

Преходът към биогорива от ново поколение не може да се постигне чрез ограничаване 
на използването на конвенционални биогорива. За тази цел е необходимо съответно да 
се акцентира върху научноизследователската и развойна дейност. Докато не 
съществуват безспорни научни твърдения относно размера на НПЗ, ограничаването 
на конвенционалните биогорива до равнищата на потребление от 2011 г. не е 
оправдано.

Изменение 153
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Or. en
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Изменение 154
Хорст Шнелхард

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

Or. de

Обосновка

Измененията на действащите законодателни актове не следва да водят до 
дискриминация на определени биогорива. Постигането на първоначалната цел от 
10 % дял през 2020 г. следва да бъде напълно възможно, като се използват всички 
биогорива. Ограничаването на биогоривата от първо поколение би поставило под 
въпрос вече направените инвестиции и би намалило потенциала за иновации на 
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предприятията.

Изменение 155
Аня Вайсгербер

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

Or. de

Обосновка

Ограничаването на използването на конвенционални биогорива не подготвя прехода 
към биогорива от ново поколение. По-важно е да се осъществи подходяща 
научноизследователска и развойна дейност с цел гарантиране на ефективно и 
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покриващо разходите подпомагане на биогоривата от ново поколение. От решаващо 
значение за прехода към биогорива от ново поколение е създаването на стимули за 
преустрояване на съществуващите инсталации за производство на биогорива, вместо 
тяхното закриване.

Изменение 156
Ерик Банки

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

Or. en

Обосновка

Предположението на Комисията за конфликт с нулев изход между конвенционалните 
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биогорива и биогоривата от ново поколение е в противоречие с действителността, в 
която взаимодействието между двете горива е толкова голямо, че дружествата за 
конвенционални биогорива станаха водещите дружества в изграждането на 
инсталации за биогорива от ново поколение, като използваха капитала и активите от 
бизнеса с биогорива от първо поколение, както в Европа, така и в Съединените щати. 
В съответствие с това опитите да се ограничат конвенционалните биогорива, 
мотивирани от желание да се стимулират биогоривата от ново поколение, са 
напълно контрапродуктивни.

Изменение 157
Брита Раймерс

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

Or. en
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Изменение 158
Джули Гърлинг

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) 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 
определи реалистичен график за 
държавите членки по отношение на 
докладването относно НПЗ.

Or. en

Обосновка

Многократното отчитане не е ефективен инструмент за постигане на целите, 
посочени в настоящата директива, и следователно трябва да бъде премахнато от 
настоящата директива.
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Изменение 159
Пилар Аюсо

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) 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
установят задължителни цели за 
биогорива от ново поколение в 
съответствие с график, който ще 
осигури предвидимост и стабилност 
за инвеститорите, като в същото 
време запази съществуващия 
капацитет и очакваните 
инвестиции.

Or. es

Изменение 160
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 9
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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) 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 или енергийни 
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, маслодайни или 
енергийни култури биогорива и течни 
горива от биомаса, които могат да се 
отчитат за целите на Директива 
2009/28/ЕО, следва да бъде ограничен 
до 3 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през
2020 г.

Or. en

Изменение 161
Оса Вестлунд, Марита Улвског

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 

(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 
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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.

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 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. За да се насърчи 
използването на биогорива от ново 
поколение, следва да бъдат въведени 
допълнителни пазарни стимули за 
бигоривата от ново поколение.

Or. sv

Изменение 162
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

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 

(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 и 
Директива 98/70/ЕО. Без да се 
ограничава общото използване на 
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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.

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 и 
Директива 98/70/ЕО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г.

Or. en

Изменение 163
Владко Тодоров Панайотов

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, 

(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 
(както е изменена с настоящата 
директива), 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 
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потребени през 2011 г. биогорива и течни горива от биомаса,
потребени през 2013 г.

Or. en

Обосновка

Поставянето на ограничение на производството на биогорива от първо поколение не 
трябва да бъде произволно. Тъй като настоящата директива ще влезе в сила най-рано 
в края на 2013 г., повечето производители ще бъдат запознати с нея в най-добрия 
случай в края на годината.

Изменение 164
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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 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.

заличава се

Or. en

Изменение 165
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия
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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 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.

заличава се

Or. es

Изменение 166
Ерик Банки

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 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 

заличава се
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оправданите правни очаквания на 
операторите на подобни инсталации.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на ограничение от 5 % за биогоривата от първо поколение би 
застрашило постигането на целта, определена в Директива 2009/28/ЕО, която 
изисква държавите членки да осигурят постигане до 2020 г. на дял от най-малко 10 % 
на енергията от възобновяемите енергийни източници в крайното енергопотребление 
във всички форми на транспорт.

Изменение 167
Брита Раймерс

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 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.

заличава се

Or. en

Изменение 168
Аня Вайсгербер
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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 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. 

(10) Конвенционалните биогорива
продължават да бъдат от решаващо 
значение за постигането на общата 
цел от 10 %. Поради тяхната по-
голяма наличност в сравнение с 
биогоривата от ново поколение те 
следва да задоволяват най-малко 8 % 
от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г. Поради това
изменението на настоящата директива 
не засяга оправданите правни очаквания 
на операторите на инсталации, които 
служат за добиване на 
конвенционални биогорива. 
Биогоривата от ново поколение 
следва да задоволяват най-малко 2 % 
от крайното енергопотребление до 
2020 г.

Or. de

Обосновка

Тъй като следва да се премахне също и целта от 5 %, поставена в член 3, параграф 4, 
съображението трябва да се адаптира. Поставянето на ограничение от 5 % за 
биогоривата от първо поколение не възпрепятства вноса от трети държави, в които 
се преобразуват гори и мочурливи зони. Въпреки това този подход нанася вреди на 
европейското селско стопанство. Освен това съществува опасност да не се постигне 
целта за 10 % дял на енергията от възобновяеми източници в транспортния сектор 
до 2020 г.

Изменение 169
Криста Клас

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ограничението от 5 %, 
поставено в член 3, параграф 4, 

(10) Достъпът до пазара остава напълно 
отворен за биогорива, произведени от 
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буква г), не засяга свободата на 
държавите 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.

действащите инсталации преди края на 
2013 г. Поради това настоящата 
директива за изменение не засяга 
оправданите правни очаквания на 
операторите на подобни инсталации.

Or. de

Обосновка

Определянето на горна граница от 5 % за биогоривата от първо поколение не може 
да противодейства на вноса от трети държави, в които се разрушават гори и 
мочурища. Освен това определянето на горна граница би могло да доведе до 
намаляване с до 1/3 на засятите площи с рапица в ЕС и да възпрепятства процесите 
на диверсификация при отглеждането чрез принципа за ротация. В крайна сметка 
определянето на горна граница би подкопало инвестициите в биогорива от второ 
поколение, които се разработват от биогоривата от първо поколение и от 
биоикономиката като цяло.

Изменение 170
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

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 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 

(10) Ограничението от 3 %, поставено в 
член 3, параграф 4, буква г), не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят свой собствен начин, по 
който да постигнат съответствие с 
общата цел за енергията, произведена 
от възобновяеми източници. 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 
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изменение не засяга оправданите правни 
очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

Or. en

Изменение 171
Джули Гърлинг

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 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.

(10) Ограничението от 8 %, поставено в 
член 3, параграф 4, буква г), не засяга 
свободата на държавите 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.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземе предвид обща цел за конвенционалните биогорива и биогоривата от 
ново поколение.

Изменение 172
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. sv

Изменение 173
Дан Йоренсен

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 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.

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

Or. en
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Изменение 174
Софи Окони

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 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.

(10) Ограничението от 5%, поставено в 
член 3, параграф 4, буква г), не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят свой собствен начин, по 
който да постигнат съответствие с този 
предписан дял за конвенционалните 
биогорива в рамките на общата цел за 
включване на енергията, произведена 
от възобновяеми източници. 
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.

Or. fr

Изменение 175
Владко Тодоров Панайотов

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 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 

(10) Ограничението от 7 %, поставено в 
член 3, параграф 4, буква г), не засяга 
свободата на държавите 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 
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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.

остава напълно отворен за биогорива, 
произведени от действащите 
инсталации преди края на 2014 г. 
Поради това настоящата директива за 
изменение не засяга оправданите правни 
очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

Or. en

Обосновка

1. В съответствие с изменение 1. 2. Поставянето на ограничение на производството 
на биогорива от първо поколение не трябва да бъде произволно. Тъй като настоящата 
директива ще влезе в сила най-рано в края на 2013 г., повечето производители ще 
бъдат запознати с нея в най-добрия случай в края на годината. По това време те вече 
ще бъдат подготвени за експлоатацията на инсталациите през 2014 г.

Изменение 176
Сари Есаях

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 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.

(10) Ограничението от 5 %, поставено в 
член 3, параграф 4, буква г), не засяга 
свободата на държавите 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. Биогоривата от второ 
поколение следва обаче да имат дял 
от над 5 %.

Or. en
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Изменение 177
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Следва да бъдат предоставяни 
стимули за насърчаване на 
използването на електроенергия от 
възобновяеми източници в 
транспортния сектор. В допълнение 
към това следва да бъдат насърчавани 
мерки за енергийна ефективност и 
енергоспестяване.

Or. en

Изменение 178
Хорст Шнелхард

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

Or. de
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Обосновка

Поради основните съмнения в методологията за изчисляване на коефициентите за 
непреките промени в земеползването (НПЗ), самата Комисия е взела решение да не 
използва коефициентите за НПЗ за целите на изчисляването. Поради това 
използването на тези записи от данни за целите на докладването изглежда 
противоречиво. Моделите, които бяха използвани единствено от Международния 
научноизследователски институт за политика за храните (МНИИПХ), показват 
големи разлики в стойностите на НПЗ между биоетанол и биодизел. За разлика от 
това моделите, които бяха използвани от Комисията на Калифорния по 
атмосферните ресурси (CARB) в САЩ, показват сходни стойности за етанол от 
царевица и дизел от рапица, произведени в Средния Запад.

Изменение 179
Брита Раймерс

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

Or. en

Изменение 180
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Съображение 11
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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. 

(11) Оценката на въздействието на 
Комисията показа, че прогнозите за
непреки промени в земеползването, 
въпреки по-доброто разбиране и 
последните научни подобрения, са 
уязвими заради недостатъците и 
ограниченията на моделите, 
използвани за изчисляване на 
конкретната стойност на емисиите, 
получени вследствие на НПЗ на 
различните видове култури.
Следователно стойностите не са 
достатъчно надеждни, за да могат да 
бъдат включени в законодателен акт.

Or. es

Изменение 181
Ерик Банки

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. 

(11) За биогоривата, произведени от 
суровини като например от биомаса,
получена чрез по-високи добиви от 
културите, или от отпадъци, които не 
водят до допълнителни потребности от 
земя, следва да се определи, че те са с 
нулев емисионен фактор.

Or. en
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Обосновка

Съществуват сериозни съмнения относно научните основания, както и по отношение 
на методологията и данните, използвани за оценка на непреките промени в 
земеползването. Следователно не е целесъобразно те да се включват в доклада на 
държавите членки.

Изменение 182
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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. 

(11) За биогоривата, произведени от 
суровини като например от отпадъци, 
които не водят до допълнителни 
потребности от земя или увеличаване 
на добива, следва да се определи, че те 
са с нулев емисионен фактор.

Or. en

Изменение 183
Бас Ейкхаут

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 

(11) За да гарантира, че целите на 
Съюза за намалението на емисиите 
на парникови газове и за енергията, 
произведена от възстановяеми 
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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. 

източници, са добре обосновани, 
количествата емисии на парникови 
газове вследствие на непреки промени в 
земеползването следва да бъдат взети 
предвид 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, свързани с непреките 
промени в земеползването, за 
достигане на целта от член 7а, 
параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, за 
да се осигурят стимули за 
биогоривата, водещи до слабо 
отражение от непреки промени в 
земеползването. 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.

Or. en

Изменение 184
Джули Гърлинг

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 

(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 от 2015 г. нататък. 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 
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емисионен фактор. нулев емисионен фактор. 

Or. en

Обосновка

Докладването относно НПЗ следва да се изисква от 2015 г. нататък.

Изменение 185
Жил Парньо

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) При преразглеждането и 
адаптирането на тази методология 
следва да се вземе под внимание 
фактът, че предприятията вече са 
направили значителни инвестиции 
въз основа на настоящото 
законодателство; 

Or. fr

Изменение 186
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Доброволните схеми, признати 
от Европейската комисия, са 
основните инструменти, използвани 
от стопанските субекти, за да 
покажат, че спазват критериите за 
устойчивост, установени в член 7б на 
Директива 98/70/ЕО и член 17 на 
Директива 2009/28/ЕО. Липсват обаче 
критерии, на които трябва да 
отговарят тези схеми, за да бъдат 
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признати. Поради това следва да се 
установят по-ясни правила. За 
съответстващи на настоящата 
директива следва да се считат само 
схеми, които осигуряват ефективни 
механизми, гарантиращи 
независимостта и надеждността на 
одитите и участието на местните и 
коренните общности. Тези схеми 
следва да включват и ясни и строги 
правила за изключване от схемата на 
партиди биогорива и течни горива от 
биомаса при неспазване на нейните 
изисквания. С цел наблюдение и 
налагане на ефективно действие на 
схемите, Комисията следва да има 
възможност за достъп и 
оповестяване на всички документи, 
свързани със съмнения за нарушения.

Or. en

Изменение 187
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 11б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Директиви 98/70/EО и 
2009/28/EО не съдържат разпоредби 
относно процеса на признаване на 
тези доброволни схеми и поради това 
не успяват да гарантират своята 
ефективност за осигуряване на 
спазването на критериите за 
устойчивост и прозрачност. Поради 
това е целесъобразно Комисията да 
установи задължителни минимални 
изисквания за тези схеми, които да 
предполагат спазване на критериите 
за устойчивост.

Or. en
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Изменение 188
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Земеползването за отглеждане 
на суровини за биогорива не следва да 
води до преместване на местните 
общности и коренното население. 
Затова за устойчиви следва да се 
считат само биогоривата и течните 
горива от биомаса, чието 
производство не накърнява правата 
на местните общности и коренното 
население.

Or. sv

Изменение 189
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Земеползването за отглеждане 
на суровини за биогорива не следва да 
води до преместване на местните 
общности и коренното население. 
Затова за устойчиви следва да се 
считат само биогоривата и течните 
горива от биомаса, чието 
производство не накърнява правата 
на местните общности и коренното 
население.

Or. en
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Изменение 190
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Земеползването за отглеждане 
на култури за биогорива не следва да 
води до преместване на местните 
общности и коренното население. 
Поради тази причина земите на 
местните общности следва да бъдат 
обект на конкретна защита.

Or. fr

Изменение 191
Юдит А. Меркис, Брита Томсен, Катлен Ван Бремпт

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Производството на биогорива не 
следва да накърнява правата на 
местните общности и коренното 
население върху земята. 
Следователно Съюзът трябва да 
въведе специални мерки в критериите 
за устойчивост, за да се защитят 
правата върху земята на тези 
общности.

Or. en

Изменение 192
Рика Пакаринен, Ейя-Рита Корхола, Петри Сарвама, Сари Есаях, Хану Такула, 
Кент Йоансон, Анели Ятенмяки

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Горите осигуряват богат набор 
от екологични, икономически и 
социални предимства, както и от 
услуги, които са от съществено 
значение за човечеството, като 
запазване на биологичното 
разнообразие, предоставяне на 
суровини с ниски емисии и на 
екосистемни функции, както и 
защита на климатичната система. 
Критерии за устойчивост за горската 
биомаса вече са налични в 
Директивата за възобновяемите 
енергийни източници, а Европейската 
комисия също така ще представи 
допълнителни препоръки относно 
критериите за устойчивост за 
твърдата биомаса, за да се отговори 
на опасенията, свързани с 
нарастващото търсене на вносна 
дървесна биомаса. Държавите —
членки на ЕС, са въвели съответните 
инструменти и регламенти, които 
гарантират устойчивостта на 
горската биомаса. За да се избегне 
двойното регламентиране и 
бюрократичната тежест, в 
настоящата директива не е 
необходимо да се определят нови 
критерии за устойчивост за горската 
биомаса.

Or. en

Изменение 193
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 194
Хорст Шнелхард

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 
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 

заличава се
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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. 

Or. de

Обосновка

Обосновката за прилагането на методологията сама по себе си не следва да се 
основава на най-новите налични научни данни, а на това, дали основополагащият 
подход действително може да се класифицира като научен.

Изменение 195
Аня Вайсгербер

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 
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 

заличава се
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пазара навлязат нови суровини за 
биогорива. 

Or. de

Обосновка

Не съществуват солидни и подходящи научни основания, за да се оправдае и да се 
прилага такава методология. Освен това този подход накърнява необходимостта от 
правна сигурност. 

Изменение 196
Ерик Банки

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 
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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не съществуват солидни и подходящи научни основания, за да се оправдае и да се 
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прилага такава методология, ката освен това този подход накърнява 
необходимостта от регулаторна сигурност.

Изменение 197
Брита Раймерс

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 
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.

заличава се

Or. en

Изменение 198
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

периодично списъка с наличните 
биогорива от ново поколение, посочен 
в приложение IX, с оглед на отчитане 
на техническия и научния напредък.

Or. es

Изменение 199
Джули Гърлинг

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 
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 

(12) Комисията следва да преразгледа до 
2018 г. методологията за изчисляване на 
посочените в приложения VIII и V 
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 преразгледа 
предложените фактори по групи 
култури във връзка с непреките промени 
в земеползването, както и за въвеждане 
на коефициенти на допълнителни нива 
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на коефициенти на допълнителни нива 
на категоризация и включване на 
допълнителни стойности, ако на пазара 
навлязат нови суровини за биогорива.

на категоризация и включване на 
допълнителни стойности, ако на пазара 
навлязат нови суровини за биогорива. 
Такова преразглеждане следва да бъде 
под формата на предложение за 
изменение на настоящата директива, 
което да се приеме чрез обикновената 
законодателна процедура.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да преразгледа докладването относно НПЗ до 2018 г., за да обмисли 
изменения на настоящата директива, включително и евентуалното въвеждане на 
фактори за НПЗ.

Изменение 200
Владко Тодоров Панайотов

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 
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.

(12) Комисията следва да преразгледа 
методологията за изчисляване на 
посочените в приложения VIII и V 
съответно към Директиви 2009/28/ЕО и 
98/70/ЕО (както са изменени с 
настоящата директива) 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. 
Във връзка с преразгледаното 
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предложение следва да бъдат 
проведени консултации с водещи 
учени във всички съответни области 
и с всички заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат проведени консултации с водещите учени във всички съответни 
области, тъй като решенията практически ще променят препитанието на хората.

Изменение 201
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 19, параграф 8 от Директива 
2009/28/ЕО и член 7г, параграф 8 от 
Директива 98/70/ЕО включват 
разпоредби, с които се насърчава 
отглеждането на култури за биогорива 
върху тежко деградирали или силно 
замърсени земи като временна мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Тези разпоредби вече
не са адекватни в сегашната си 
форма и трябва да се интегрират в 
подхода, посочен в настоящата
директива, за да се гарантира 
запазването на съгласуваността на 
общите действия за свеждане до 
минимум на емисиите вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(13) Член 19, параграф 8 от
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 8 от Директива 98/70/ЕО 
включват разпоредби, с които се 
насърчава отглеждането на култури за 
биогорива върху тежко деградирали или 
силно замърсени земи като мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Комисията следва да 
разгледа други мерки за смекчаване на 
НПЗ, като например използване на 
странични продукти, увеличаване на 
добива, производствена ефективност 
и производство на култури върху 
изоставена или неизползвана земя с 
оглед на тяхното включване в 
директивите под формата на премия, 
подобна на вече предвидената в 
приложение IV, част В, точка 7 към
Директива 98/70/ЕО и в приложение V,
част В, точка 7 към Директива 
2009/28/ЕО премия за биомаса, 
получена от земя с влошено качество, 
която е била възстановена.

Or. es
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Изменение 202
Жил Парньо

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 19, параграф 8 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 8 от Директива 98/70/ЕО 
включват разпоредби, с които се 
насърчава отглеждането на култури за 
биогорива върху тежко деградирали или 
силно замърсени земи като временна 
мярка за ограничаване на непреките 
промени в земеползването. Тези
разпоредби вече не са адекватни в 
сегашната си форма и трябва да се 
интегрират в подхода, посочен в 
настоящата директива, за да се 
гарантира запазването на 
съгласуваността на общите действия за 
свеждане до минимум на емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването.

(13) Член 19, параграф 8 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 8 от Директива 98/70/ЕО 
включват разпоредби, с които се 
насърчава отглеждането на култури за 
биогорива върху тежко деградирали или 
силно замърсени земи като временна 
мярка за ограничаване на непреките 
промени в земеползването. Тези 
разпоредби вече не са адекватни в 
сегашната си форма и трябва да се 
интегрират в подхода, посочен в 
настоящата директива, за да се 
гарантира запазването на 
съгласуваността на общите действия за 
свеждане до минимум на емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването. При все това 
използването на тези деградирали 
земи за отглеждането на култури за 
биогорива трябва да продължи да бъде 
подкрепяно, доколкото то не води до 
непреки промени в земеползването.

Or. fr

Изменение 203
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 19, параграф 8 от Директива 
2009/28/ЕО и член 7г, параграф 8 от 

(13) Член 19, параграф 8 от Директива 
2009/28/ЕО и член 7г, параграф 8 от 
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Директива 98/70/ЕО включват 
разпоредби, с които се насърчава 
отглеждането на култури за биогорива 
върху тежко деградирали или силно 
замърсени земи като временна мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Тези разпоредби вече 
не са адекватни в сегашната си форма и 
трябва да се интегрират в подхода, 
посочен в настоящата директива, за да 
се гарантира запазването на 
съгласуваността на общите действия за 
свеждане до минимум на емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването.

Директива 98/70/ЕО включват 
разпоредби, с които се насърчава 
отглеждането на култури за биогорива 
върху тежко деградирали или силно 
замърсени земи като временна мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Тези разпоредби вече 
не са адекватни в сегашната си форма и 
трябва да се ограничат и интегрират в 
подхода, посочен в настоящата 
директива, за да се гарантира 
запазването на съгласуваността на 
общите действия за свеждане до 
минимум на емисиите вследствие на 
непреки промени в земеползването.

Or. en

Обосновка

Подобряването на качеството на деградиралата земя, и особено на земята по 
склоновете, допринася за намаляване на риска от природни бедствия, например 
свлачища, като в същото време земята се използва за полезни цели, например 
извличане на растителни съставки, използвани за производството на енергия, 
включително под формата на биогориво. Намаляването на въглеродните емисии не 
следва да бъде разглеждано само по себе си, а в контекста на най-широката обща 
безопасност, например намаляване на риска от природни бедствия със сериозни 
последици.

Изменение 204
Елизабета Гардини, Джули Гърлинг

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО и 
Директива 98/70/ЕО към иновативния 
и научния напредък, както и за 
създаване на сигурност за 
инвестициите, Европейският съюз, 
като двигател на политиката за 
биогоривата в Европа, следва да 
насърчава използването на биогорива, 
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които водят до най-големи намаления 
на емисиите на парникови газове. 
Поради това методологията за 
постигане на обща оценка на 
жизнения цикъл на намалението на 
CO2 от отделни биогорива следва да 
се промени чрез включване на 
намалението на CO2 по време на 
производството на завършения 
продукт, тъй като всяко биогориво 
(изцяло или частично) ще има 
различно въздействие върху 
завършения продукт.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира вземането на най-доброто решение относно биогоривата, те 
трябва да бъдат напълно и обективно оценени. Не съществува едно единствено 
решение за енергийния микс; поради това всяко едно трябва да се оценява според 
собствените си заслуги по отношение на общите емисии на CO2, за да се гарантира 
лоялната конкуренция и вземането на правилни екологични решения. Като оценява 
всяко биогориво въз основа на неговото енергийно и климатично действие, 
Европейският съюз ще взема правилните, научно обосновани решения относно 
биогоривата, за да укрепи рамката на политиката.

Изменение 205
Жил Парньо

Предложение за директива
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Електроенергията, произведена 
от възобновяеми енергийни 
източници, следва да се насърчава в 
транспортния сектор. Следователно 
държавите членки следва да работят 
за увеличаването на дяла на
електроенергия, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, в 
енергийния сектор в течение на 
времето, като същевременно 
насърчават навлизането на 
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електрически превозни средства на 
пазара. Държавите членки следва 
също така да имат право да 
пренасочват своите финансови 
ресурси, които днес са предназначени 
за цялостното или частично 
постигане на техния дял от енергия 
от биогорива, произведени въз основа 
на зърнени култури и други култури, 
богати на скорбяла, захариди, 
маслодайни семена и други енергийни 
култури, отглеждани върху земя, към 
увеличаването на възобновяемите 
енергийни източници, по-специално 
вятърната, слънчевата, приливната 
и геотермалната енергия, които са 
доказали своя възобновяем и устойчив 
характер. 

Or. fr

Изменение 206
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/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: механизма за наблюдение и 
намаляване на емисиите на парникови 
газове; методологичните принципи и 
стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата; критериите и 
географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 

заличава се
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висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването; 
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените 
методи за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

Or. en

Изменение 207
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
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газове за целия жизнен цикъл; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването;
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ
биоетанол.

газове за целия жизнен цикъл; 
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

Or. en

Изменение 208
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването;

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
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разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

Or. en

Изменение 209
Джули Гърлинг

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

заличава се

Or. en
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Изменение 210
Пилар Аюсо

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

(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 биогорива от 
ново поколение; енергийното 
съдържание на транспортните горива; 
критериите и географските обхвати за 
категоризиране на пасища с висока 
степен на биоразнообразие; и 
методологичните принципи и 
стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

Or. es

Изменение 211
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Съображение 19
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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 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

(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; и методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

Or. en

Изменение 212
Ерик Банки

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 

(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 
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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 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

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 
течни горива от биомаса.

Or. en

Обосновка

Многократното отчитане е в противоречие с целта за по-големи намаления на 
парниковите газове и този подход накърнява също така необходимостта от 
регулаторна сигурност, без която няма да се правят инвестиции.

Изменение 213
Софи Окони

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 

(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 емисиите вследствие на 
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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 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

непреки промени в земеползването; и 
методологичните принципи и 
стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

Or. fr

Изменение 214
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 

(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; и методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.
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биомаса.

Or. it

Изменение 215
Хорст Шнелхард

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

(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 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 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

Or. de

Обосновка

Измененията на действащите законодателни актове не следва да водят до 
дискриминация на определени биогорива. Освен това многократното отчитане на 
биогоривата от най-ново поколение би довело до занижаване на целта от 10 % за 
2020 г.
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Изменение 216
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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.

Or. en

Изменение 217
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

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 

(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 
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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.

намаляване на това въздействие.

Or. es

Изменение 218
Сабине Вилс

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 и обществено 
финансирани 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, в 
Съюза и в трети държави, които 
осъществяват износ за Съюза, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие чрез 
включване в схемата за устойчивост от 
влизането в сила на настоящата 
директива на фактори за оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.
Комисията ще предложи и 
допълнителни мерки, като например 
евентуална забрана на вноса на 
биогорива и течни горива от биомаса, 
които допринасят за увеличаване на 
емисиите на парникови газове чрез 
непреки промени в земеползването.

Or. en
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Изменение 219
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Юдит А. Меркис, Неса Чилдърс, Брита Томсен

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, които 
следва да включват установяването на 
подходящи критерии за устойчивост за
биогоривата от ново поколение.

Or. en

Изменение 220
Бас Ейкхаут

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 

(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 
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2021 г. на фактори за оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

2021 г. на хармонизирани мерки за
гарантиране на устойчивостта на 
транспортните горива от ново 
поколение.

Or. en

Изменение 221
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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, които 
следва да включват критерии за 
устойчивост, които да бъдат 
постигнати за насърчаване на
биогоривата от ново поколение.
Комисията следва да извърши 
подходящ анализ, за да оцени 
въздействието на прилагането на 
настоящата директива върху 
сектора на горското стопанство и 
свързаните с него промишлености.

Or. en

Изменение 222
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Съображение 20
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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, до 
2018 г. 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, след което тя може да 
обмисли въвеждането в схемата за 
устойчивост от 1 януари 2021 г. на 
фактори за оценените количества 
емисии вследствие на непреки промени 
в земеползването.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да преразгледа докладването относно НПЗ до 2018 г., за да обмисли 
изменения на настоящата директива, включително и евентуалното въвеждане на 
фактори за НПЗ.

Изменение 223
Гастон Франко

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 

(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 
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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.

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. Комисията следва да 
направи подходящ анализ, с цел да се 
оцени въздействието на условията за 
прилагане на настоящата директива 
по отношение секторите, използващи 
биомаса.

Or. fr

Изменение 224
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище с 
експерти от горското стопанство и 
свързаните с него промишлености, 
както и от селското стопанство. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 225
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище в 
сектора на горското и селското 
стопанство. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr


