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Изменение 226
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изменения в Директива 98/70/ЕО Изменения в Директива 98/70/ЕО, 
изменена с Директива 2009/30/ЕО от 
23 април 2009 г.

Or. en

Обосновка

С цел постигане на яснота.

Изменение 227
Кристиан Силвиу Бушой

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 3 параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Държавите членки изискват от 
доставчиците да гарантират до края 
на 2018 г. на пазара да се предлага 
бензин с максимално съдържание на 
кислород от 2,7 % и с максимално 
съдържание на етанол от 5 % и 
могат да изискват този бензин да се 
предлага на пазара за по-дълъг период, 
ако считат за необходимо. Те 
гарантират, че на потребителите се 
предоставя необходимата 
информация директно на колонката 
за зареждане с гориво относно 
съдържанието на биогориво в бензина 
и по-конкретно относно правилната 
употреба на различните бензинови 
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смеси. В тази връзка препоръките 
относно маркировката на стандарт 
EN228: 2012 г. следва да се спазват на 
всички станции за зареждане с гориво 
в целия ЕС.“

Or. en

Обосновка

С оглед на разпоредбите на член 3, параграф 2, е необходимо да се гарантира, че 
защитната марка бензин ще остане достъпна за по-дълъг период от време за 
превозните средства, които не могат да използват бензин E10. Следва също да се 
гарантира, че потребителите ще получават необходимата информация директно при 
колонката за зареждане.

Изменение 228
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 1 – точка -1а (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. В параграф 1 от член 4 третата 
алинея се заменя със следния текст:
„Когато процентното съдържание на 
примеси от МЕМК в дизела 
надвишава 7 %, държавите членки 
гарантират, че на потребителите се 
предоставя необходимата 
информация директно на колонката 
за зареждане с гориво относно 
съдържанието на МЕМК.“

Or. en

Обосновка

Предвид предложеното заличаване на член 21 от Директива 2009/28/EО, очевидно е 
необходимо да се добави задължението за обозначаване на биодизела, съдържащ 
повече от 7 % МЕМК, върху колонките за зареждане с гориво в Директива 98/70/EC, 
изменена от Директива 2009/30/EО.
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Изменение 229
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 2 се заменя със следния 
текст:
„2. Държавите членки изискват от 
доставчиците да намалят възможно 
най-плавно емисиите на парникови 
газове на единица енергия от целия 
жизнен цикъл на доставяните горива 
и енергия с до 13 % най-късно до 31 
декември 2025 г. спрямо основните 
стандарти за горивата, посочени в 
параграф 5, буква б). Това намаляване 
отговаря на:
а) 9 % най-късно до 31 декември 2025 г. 
За целите на това намаление, 
държавите членки изискват от 
доставчиците да се съобразят със 
следните междинни цели: 2 % до 31 
декември 2014 г. и 4 % до 31 декември 
2017 г. и 6 % до 31 декември 2020 г.;
б) индикативна допълнителна цел от 
2 % до 31 декември 2022 г., при 
спазване на разпоредбите на член 9, 
параграф 1, буква з), постигнато чрез 
единия или двата следни метода:
i) доставката на енергия за употреба 
в различните видове пътни превозни 
средства, извънпътна подвижна 
техника (включително плавателни 
съдове, плаващи по вътрешните 
водни пътища), селскостопански или 
горски трактори или плавателни 
съдове с развлекателна цел;
ii) използването на технологии 
(включително улавяне и съхраняване 
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на въглерод), които могат да намалят 
емисиите от парникови газове за 
целия жизнен цикъл, на единица 
енергия, от доставените горива или 
енергия;
в) индикативна допълнителна цел за 
намаление в сектора на снабдяване с 
горива с допълнителни 2 % до 31 
декември 2022 г., при спазване на 
разпоредбите на член 9, параграф 1, 
буква и), постигнато чрез 
използването на кредити, закупени 
чрез механизма за чисто развитие 
към Протокола от Киото, съгласно 
условията, посочени в Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността.“
Настоящият параграф не засяга
методологиите, посочени в 
параграф 5.
При определяне на съответствието с 
алинеи а) и б), държавите членки 
гарантират, че максималният принос 
на доставчиците на биогорива, водещ 
до непряка промяна на 
земеползването, посочена в 
приложение V, не надвишава 
количеството енергия, 
съответстващо на максималния 
принос в член 3, точка 4, буква г) от 
Директива 2009/28/EО.

Or. en

Обосновка

За да се улеснят доставчиците на горива при постигането на целта от 6 % намаление 
на емисиите, като се вземе предвид въвеждането на годишно приведени емисии в 
резултат от изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промени в 
земеползването, е желателно срокът за постигането на тази цел да бъде отложен за 
2022 г. (вместо 2020 г.) и да се определи ясен път за нейното постигане. Това 
осигурява 8 години (средния период на възвращаемост на тези инсталации) защита на 
инвестициите, направени дори непосредствено преди приемането на настоящата 
директива.
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Изменение 230
Гербен-Ян Гербранди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 2 се заменя със следния 
текст:
„2. Държавите членки изискват от 
доставчиците да намалят възможно 
най-плавно емисиите на парникови 
газове на единица енергия от целия 
жизнен цикъл на доставяните горива 
и енергия с до 13 % най-късно до 31 
декември 2025 г. спрямо основните 
стандарти за горивата, посочени в 
параграф 5, буква б). Това намаляване 
отговаря на:
а) 9 % най-късно до 31 декември 2025 г. 
За целите на това намаление, 
държавите членки изискват от 
доставчиците да се съобразят със 
следните междинни цели: 2 % до 
31 декември 2014 г., [...] 4 % до 31 
декември 2017 г. и 6 % до 31 декември 
2020 г.;
б) индикативна допълнителна цел от 
2 % до 31 декември 2020 г., при 
спазване на разпоредбите на член 9, 
параграф 1, буква з), постигнато чрез 
единия или двата следни метода:
i) доставката на енергия за употреба 
в различните видове пътни превозни 
средства, извънпътна подвижна 
техника (включително плавателни 
съдове, плаващи по вътрешните 
водни пътища), селскостопански или 
горски трактори или плавателни 
съдове с развлекателна цел;
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ii) използването на технологии 
(включително улавяне и съхраняване 
на въглерод), които могат да намалят 
емисиите от парникови газове за 
целия жизнен цикъл, на единица 
енергия, от доставените горива или 
енергия;
в) индикативна допълнителна цел за 
намаление в сектора на снабдяване с 
горива с допълнителни 2 % до 31 
декември 2020 г., при спазване на 
разпоредбите на член 9, параграф 1, 
буква и), постигнато чрез 
използването на кредити, закупени 
чрез механизма за чисто развитие 
към Протокола от Киото, съгласно 
условията, посочени в Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за 
установяване на схема за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в 
рамките на Общността.
При определяне на съответствието с 
алинеи а) и б), държавите членки 
гарантират, че максималният принос 
на доставчиците на биогорива, водещ 
до непряка промяна на 
земеползването, посочена в 
приложение V, не надвишава 
количеството енергия, 
съответстващо на максималния 
принос в член 3, точка 4, буква г) от 
Директива 2009/28/EО.“

Or. en

Изменение 231
Крис Дейвис

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7a – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2 уводната част се 
заменя със следното:
„2. Държавите членки изискват от 
доставчиците да намалят чрез 
доставка на нисковъглеродни горива 
възможно най-плавно емисиите на 
парникови газове на единица енергия 
от целия жизнен цикъл на 
доставяните горива и енергия с до 
10 % до 31 декември 2020 г. спрямо 
основните стандарти за горивата, 
посочени в параграф 5, буква б. Това 
намаляване отговаря на:“

Or. en

Обосновка

Важно е да се стимулира търсенето на нисковъглеродни горива.

Изменение 232
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс, Дан Йоренсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 2 буква а) се заменя със 
следното:
„а) 6 % най-късно до 31 декември 2020 
г. За целите на това намаление, 
държавите членки изискват от 
доставчиците да се съобразят със 
следната междинна цел: 4 % до 
2018 г.;“

Or. en
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Изменение 233
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) в параграф 2, буква б), точка ii) се 
заменя със следното:
„ii) използването на технологии 
(включително улавяне и съхраняване 
на въглерод или улавяне на въглерод и 
използването му за транспортни 
цели), които могат да намалят 
емисиите от парникови газове за 
целия жизнен цикъл, на единица 
енергия, от доставените горива или 
енергия;“

Or. en

Обосновка

Съществуват значителни възможности за използване на отпадъчните индустриални 
газове (като например СО от производството на стомана) за производство на 
етанол или други течни горива за транспортни цели чрез процес на бактериална 
ферментация.

Изменение 234
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 235
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) към параграф 2 се добавя следната 
алинея:
„За целите на параграф 2, букви а) и 
б), всяка държава членка гарантира, 
че максималният принос на енергия 
от биогорива, водещ до непряка 
промяна в земеползването, по-
специално тези, посочени в 
приложение V, е максимум 3 % от 
крайното потребление на енергия в 
транспорта през 2020 г. в 
съответната държава членка.“

Or. en

Изменение 236
Ан Делво
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7a – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) към параграф 2 се добавя следната 
алинея:
„За целите на параграфи а) и б),
държавите членки гарантират, че 
максималният принос на биогоривата 
от доставчици не надвишава 
максималния принос, установен в 
член 3, параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/EО до 31 декември 
2017 г.“

Or. en

Обосновка

Пределната стойност следва да се разшири до Директивата за качеството на 
горивата, докато влязат в сила условията на НПЗ, за да се гарантира, че тя е 
ограничена в съответствие с целта за декарбонизация от 6 %. Поради това 
държавите членки следва да бъдат отговорни при гарантирането, че доставчиците 
не надвишават пределната стойност, когато спазват своите задължения съгласно 
Директивата за качеството на горивата, включително всякакви междинни цели.

Изменение 237
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква -aб) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аб) добавя се следният параграф 2а:
„2a. Държавите членки изискват от 
доставчиците да намаляват 
емисиите на парникови газове на 
единица енергия от целия жизнен 



AM\937596BG.doc 13/105 PE513.033v01-00

BG

цикъл на доставяните горива и 
енергия по линеен начин от 2020 г., за 
да постигнат намаляване от 10 % до 
31 декември 2025 г. спрямо основните 
стандарти за горивата, посочени в 
параграф 5, буква б).“

Or. en

Изменение 238
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква -aа) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7a – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) добавя се следният параграф 5a:
„5a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в параграф 1, не 
се добиват от суровини, получени от 
остатъци от селското или горското 
стопанство, освен ако бъде 
представено доказателство, че това 
не води до влошаването на 
селскостопанските и екосистемните 
функции. Количеството остатъци от 
селското стопанство, което трябва 
да остане по земята поради 
селскостопански и екологични 
съображения, се определя въз основа 
на регионални характеристики и при 
необходимост подрегионални 
биологични и географски 
характеристики, като включва, без 
обаче да се ограничава с това, 
органичното съдържание на почвата, 
плодородието на почвата, 
микробиологията на почвата, 
капацитета за задържане на вода и 
задържането на въглерод. 
Суровините, добити от остатъци от 
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селското стопанство по време на 
извънполевата преработка на 
културите в храни или други 
продукти, се изключват от 
настоящия параграф. Биогоривата и 
течните горива от биомаса, които са 
взети предвид за целите, посочени в 
параграф 1, не се добиват от 
суровини, получени от остатъци от 
стопанисването на горите, освен ако 
бъде представено доказателство, че 
това не води до влошаването на 
екосистемните функции.“

Or. en

Обосновка

Остатъците от селското стопанство са източник на хранителни вещества за 
селскостопанските растения и са защита срещу ерозия на почвата и загуба на 
биологично разнообразие. Прекомерното отстраняване на остатъците от селското 
стопанство, произведени по време на реколтата на дадена култура, може да навреди 
на тези екологични функции. Остатъците от горското стопанство са източник на 
хранителни вещества и са защита срещу загуба на биологично разнообразие. 
Прекомерното отстраняване на остатъците, чието количество варира според 
регионалните условия, може да навреди на тези екологични функции.

Изменение 239
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавя се следният параграф 6: заличава се
„6. Доставчиците на гориво 
докладват всяка година до 31 март на 
органа, определен от съответната 
държава членка, последователността 
от дейности и обемите на 
производство на биогориво, както и 
емисиите на парникови газове на 



AM\937596BG.doc 15/105 PE513.033v01-00

BG

единица енергия за целия жизнен 
цикъл, включително оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
определени в приложение V. 
Държавите членки докладват тези 
данни на Комисията.“

Or. en

Изменение 240
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 241
Брита Раймерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 242
Хорст Шнелхард

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Тъй като хипотезата за промяна в земеползването не може да бъде научно доказана, 
не съществува подходящо правно основание за задължение за докладване. 
Следователно това задължение следва да бъде премахнато. В площите, използвани по 
света за производство на зеленчуци, на практика не е имало никакви промени между 
1989 г. и 2009 г.: общата площ е била съответно 1,52 и 1,53 милиарда хектара 
(+0,96 %). Макар че производството на зеленчуци се е увеличило с 52 % през същия 
период (от 5,1 на 7,7 милиарда тона), световното производство на биогорива е 
нараснало от 12 на 72 милиона тона.

Изменение 243
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. От 2015 г. доставчиците на гориво 
докладват всяка година на органа, 
определен от съответната държава 
членка, последователността от дейности 
и обемите на производство на 
биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия за 
целия жизнен цикъл, включително 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, определени в 
приложение V. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

Or. en

Обосновка

Докладването относно НПЗ следва да се изисква от 2015 г. нататък.
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Изменение 244
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Доставчиците на гориво докладват 
всяка година до 31 март на органа, 
определен от съответната държава 
членка, последователността от дейности 
и обемите на производство на 
биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия за 
целия жизнен цикъл. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

Or. en

Обосновка

Изискването за докладване за непреките промени в земеползването, основано на 
спорни научни данни, не е оправдано. Поради това изискването за докладване се 
заличава. Предложеното от Комисията докладване на базата на стойности за 
непреки промени в земеползването предполага наличието на емисии на парникови 
газове, причинени от биогорива, което не е научно доказано. Няма доказателства, че 
хипотезата за непреките промени в земеползването подлежи на научна проверка. 
Следователно тя не представлява подходяща основа за законодателно предложение.

Изменение 245
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква б)
Директива 98/70/ЕО
Член 7a – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 5 встъпителното 
изречение на първа алинея се заменя 
със следното:

заличава се

„5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член10а, 
отнасящи се по-специално до:“

Or. fr

Изменение 246
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7a – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 6а:
„6a. С оглед на съответствието с 
целите, посочени в параграф 2, 
държавите членки гарантират, че 
максималният съвместен принос, 
осигурен от доставчиците чрез 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, произведени от семена на 
зърнени култури и други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури, не надвишават 
енергийното количество, 
съответстващо на максималния 
принос, предвиден в член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/ЕО.“

Or. en

Изменение 247
Криста Клас
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В член 7б втората алинея от 
параграф 1 се заличава.

Or. de

Обосновка

За да се създадат надеждни системи за устойчивост, са необходими строги и единни 
проверки, които трябва да се прилагат еднакво по отношение на конвенционалните 
горива и горивата от ново поколение във всички държави членки. Ефектът от 
изключенията за определени отпадъци и остатъци е, че стимулират по-специално 
биогоривата от суровини, които не отговарят на критериите за устойчивост.

Изменение 248
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) към параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Приложение V съдържа 
индикативен списък с отпадъци и 
остатъци, които могат да се 
използват за производство на 
биогорива. В рамките на [една година 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
установява списък с отпадъчни 
кодове, съответстващи на 
суровините, посочени в 
приложение V, чрез акт за 
изпълнение, приет съгласно 
процедурата по консултиране, 
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посочена в член 11, параграф 3. Тези 
кодове съответстват на 
хармонизирания списък на 
отпадъците, посочен в 
приложението към Решение на 
Комисията 2000/532/EО.“

Or. en

Изменение 249
Кристофер Фйелнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 2 се заменя със следното: заличава се
2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено 
за целите, посочени в параграф 1, е 
най-малко 60 % за биогорива, 
произведени в инсталации, пуснати в 
действие след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.
За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече 
са били в действие на 1 юли 2014 г. 
или преди това, трябва да се постигне 
намаляване на емисиите на парникови 
газове най-малко с 35 % до 31 декември 
2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 
2018 г. нататък.
Намалението на емисиите на 
парникови газове чрез използването на 
биогорива се изчислява в 
съответствие с член 7г, параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Не следва да възпрепятстваме използването на биогорива чрез затягане на 
критериите за устойчивост по-рано от предвиденото в Директива 2009/30/EО, тъй 
като алтернативата на биогоривата са изкопаемите горива, за които няма критерии 
за устойчивост. Използването на биогорива с намаление на емисиите на парникови 
газове с най-малко 35 % е по-добра алтернатива от изкопаемите горива.

Изменение 250
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията отлага с една година изискването за 50 % до 2017 г., 
което би довело до по-малко 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 251
Сабине Вилс
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, е най-
малко 60 % за биогорива, произведени в 
инсталации в действие. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива.

Or. en

Изменение 252
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, е най-
малко 60 % за биогорива, произведени в 
инсталации, пуснати в действие след 1 
януари 2015 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива.

Or. en
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Изменение 253
Гастон Франко, Доминик Власто

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, е най-
малко 50 % за биогорива, произведени в 
инсталации, пуснати в действие след 1 
юли 2014 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива.

Or. fr

Обосновка

Определеният минимален праг от 60 % е твърде висок и ще обезкуражи научните 
изследвания и инвестициите в иновативни начини за производство на биогорива от 
ново поколение, намалявайки същевременно и потенциала за промишлено производство 
и следователно целта за насърчаване на по-голямо навлизане на пазара на 
биогоривата от ново поколение.

Изменение 254
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 255
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията отлага с една година изискването за 50 % до 2017 г., 
което би довело до по-малко 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.
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Изменение 256
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече са 
били в действие на 1 януари 2015 г. или 
преди това, трябва да се постигне 
намаляване на емисиите на парникови 
газове най-малко с 35 % до 31 декември 
2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 
2018 г. нататък.

Or. en

Обосновка

Тъй като настоящата директива ще влезе в сила най-рано в края на 2013 г., половин 
година не е достатъчна за адаптиране на наличните технологии към изискванията на 
директивата. Освен това индустрията не е подготвена, тъй като Директива 
2009/30/EО от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/EО предвижда 
намаляването на емисиите на парникови газове да бъде най-малко 60 % за 
биогоривата, произведени в инсталации, в които производството е започнало на 1 
януари 2017 г. или преди това.

Изменение 257
Елизабета Гардини, Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове чрез използването на биогорива 
се изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1.

Намалението на емисиите на парникови 
газове чрез използването на биогорива 
се изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1 и отчита общото 
намаление на емисиите на парникови 
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газове чрез биогоривата, като се 
започне от тяхното производство до 
въздействието им върху използваната 
енергия за създаване на крайното 
гориво. Поради това методологията
за постигане на реалистична оценка 
на жизнения цикъл на намалението 
на CO2 от отделни биогорива следва 
да се промени, тъй като всяко 
биогориво (изцяло или частично) ще 
има различно въздействие върху 
завършения продукт.

Or. en

Обосновка

Изчисляването на баланса на емисиите на парникови газове следва да обхваща 
производството на целия жизнен цикъл на горивото, включително вторичните 
последици от намаляването на CO2.

Изменение 258
Катлен Ван Бремпт, Юдит А. Меркис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф 2a:
„2a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които се вземат под 
внимание за целите, упоменати в 
параграф 1, се произвеждат от 
суровини, добити чрез устойчиви 
практики на управление на земите, 
чрез които се поддържа или увеличава 
въглеродният запас на екосистемите, 
опазва се биологичното разнообразие 
и се защитава плодородието на 
почвата и органичният въглерод в 
нея; избягва се ерозията на почвата, 
насърчава се съхраняването на 
водните ресурси и които оказват 
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минимално въздействие върху 
наличността, качеството, 
хранителния и минералния баланс на 
водата.“

Or. en

Изменение 259
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Обосновка

Комисията иска да й бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове 
по въпроси, които засягат целия сектор на биогоривата и биха могли да накърнят 
законните очаквания на земеделските производители и инвеститорите. Поради това 
тези въпроси следва да останат в обхвата на обикновената законодателна 
процедура.

Изменение 260
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)



AM\937596BG.doc 29/105 PE513.033v01-00

BG

Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 3 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 261
Йо Лайнен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква ба) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) параграф 4 се заменя със следния 
текст:
„4. Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от земи с високи 
въглеродни запаси, т.е. от земи, 
които са имали един от следните 
статуси през януари 2008 г. или след 
това, независимо дали тези земи 
продължават да имат същия статус:
а) мочурища, т.е. почви, покрити или 
наситени с вода постоянно или през 
значителна част от годината;
б) други естествено възобновени гори;
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в) засадени гори;“

Or. en

Изменение 262
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
„5a. При надлежно отчитане на 
разпоредбите, посочени в точка 2, 
букви а), б) и в) от член 7а, 
суровините за производство на 
биогорива, спадащи към целта за 
използване на примеси, не се добиват 
в държави, в които обработваемите 
земеделски земи спадат към 
параграфи 4 и 5 и са претърпели 
значителни промени в годината на 
производство на суровините.“

Or. de

Обосновка

Над 70 % от емисиите на парникови газове, генерирани в резултат от биогорива и 
течни горива от биомаса произхождат от промяна в земеползването в райони с 
тропични дъждовни гори и блатисти терени. Следователно биогоривата, произведени 
с помощта на такива промени в земеползването, не следва да се вземат предвид. По 
този начин биха могли да се намалят емисиите на парникови газови в тези държави и 
емисиите, причинени от непряка промяна в земеползването.

Изменение 263
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква ба) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 6 – алинеи 1а, 1б и 1в (нови)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 6 се добавят следните 
алинеи:
„Биогоривата, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, не са 
произведени от отпадъци или 
остатъци, ако това би осуетило 
прилагането и целите на Директива 
2008/98/EО на Европейския парламент 
и на Съвета относно отпадъците и за 
отмяна на определени директиви.
По-специално, биогоривата, които се 
отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, не са произведени от 
отпадъци или остатъци, които са 
обект на целите за повторна 
употреба и рециклиране в 
съответствие с член 11, параграф 2 
от Директива 2008/98/EО, или на 
мерките, предприети от държавите 
членки по отношение на 
биологичните отпадъци съгласно 
член 22 от същата директива.
Плановете за управление на 
отпадъците и програмите за 
предотвратяване на отпадъци, 
разработени от държавите членки в 
съответствие с разпоредбите на 
глава V от Директива 2008/98/EО 
отчитат използването на отпадъци 
и остатъци за производството на 
биогорива.“

Or. en

Изменение 264
Сабине Вилс

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

2a. В член 7в параграф 5 се заменя със 
следното:
„5. Комисията приема решения 
съгласно параграф 4, само ако 
въпросното споразумение или схема 
отговаря на адекватни стандарти за 
надеждност, прозрачност и 
независимо одитиране и адекватно 
защитава правата на трети страни.
Трети страни са местни и коренни 
общности или всички други лица, 
засегнати от операциите, доколкото 
те имат право на собственост или 
ползване на земята, откъдето 
произхождат суровините, използвани 
за производство на биогорива и течни 
горива от биомаса.
Споразумението или схемата се 
считат за съответстващи на 
стандартите, посочени в първа 
алинея, само ако тя съдържа 
следните изисквания:
а) Защита на правата на трети 
страни
i) Преди операциите да получат 
одобрение по споразумението или 
схемата, се проучват правата на 
трети страни. Проучването се 
документира.
ii) Преди започването на операциите 
се получава свободното, 
предварително и информирано 
съгласие на тези страни.
iii) Правата на третите страни се 
зачитат.
iv) Третите страни, чиито права са 
негативно повлияни от операциите, 
се компенсират адекватно.
б) Минимални стандарти за 
надеждност и независимо одитиране
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v) Одиторите са акредитирани по 
съответните международни 
стандарти.
vi) Конфликтите на интереси между 
одиторите и икономическите 
оператори се идентифицират, 
разглеждат и разрешават съгласно 
ясни и ефективни процедури.
vii) Одити на място се извършват 
най-малко всяка година съгласно ясни, 
документирани и публикувани 
процедури. Одитите се 
документират.
viii) По време на одитите се 
извършват консултации с трети 
страни. Консултациите се 
документират.
ix) Ситуациите на несъответствие се 
идентифицират и разрешават 
съгласно ясни и ефективни процедури. 
Тези процедури включват срокове за 
привеждане в съответствие и 
предвиждат изключването на 
отделни операции или партиди 
биогорива или течни горива от 
биомаса от споразумението или 
схемата, в случай че не се постигне 
съответствие в рамките на 
определения срок.
в) Минимални стандарти за 
прозрачност
x) Споразумението или схемата се 
публикуват на уебсайт. Всички 
съставни части на споразумението 
или схемата се обединяват в един 
документ.
xi) Списък на икономическите 
оператори, обхванати от 
споразумението или схемата се 
публикува на същия уебсайт, заедно с 
копия на съответните сертификати.
xii) Решенията, взети от Комисията 
съгласно параграф 4 се публикуват на 
същия уебсайт.



PE513.033v01-00 34/105 AM\937596BG.doc

BG

Предоставя се превод на всички 
документи, посочени в точки x)—xii), 
по-специално на трети страни, на 
официалния(те) език(ци) на 
държавите, от които произхождат 
суровините.
Третите страни могат да бъдат 
подпомагани от свои представители в 
дейностите, посочени в точки i)—iii) 
и viii).
Документите, посочени в точки i), vii) 
и viii) се съхраняват най-малко пет 
години и се предоставят на 
Комисията при поискване.
Споразумението или схемата включва 
разпоредби, които позволяват на 
Комисията да упражнява 
правомощията, посочени в първия 
параграф на член 7в (6г).
Ако съответните схеми са 
предназначени за определяне на 
намаления на емисии на парникови 
газове, тези схеми следва също да 
съответстват на методическите 
изисквания, посочени в приложение V. 
За райони с висока степен на 
биоразнообразие, посочени в член 7б, 
параграф 3, буква б), подточка ii), 
списъците с такива райони 
отговарят на подходящи стандарти 
за обективност и съгласуваност с 
международно признатите 
стандарти и предвиждат подходящи 
процедури на обжалване.“

Or. en

Изменение 265
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 1 – точка 2б (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7в – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В член 7в, параграф 6 се заменя със 
следното:
„6. В съответствие с параграф 6а, 
решенията съгласно параграф 4 се 
вземат съгласно процедурата по 
консултиране, посочена в член 11, 
параграф 3, като се вземат предвид 
коментарите, получени от 
обществеността съгласно параграф 
6а. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 6г, тези решения имат 
валидност за срок, не по-дълъг от пет 
години.
Когато Комисията предвижда 
евентуално приемане на решение 
съгласно параграф 4, тя публикува 
споразумението или схемата на 
платформата за осигуряване на 
прозрачност, посочена в член 24 от 
Директива 2009/28/ЕО. Всички 
съставни части на споразумението 
или схемата се обединяват в един 
документ. Комисията публикува 
съобщение за покана към 
обществеността да представи 
коментари относно споразумението 
или схемата. Срокът за представяне 
на коментари е не по-кратък от два 
месеца от датата на публикуване на 
съобщението.
Комисията публикува доклад за 
споразумението или схемата на 
платформата за осигуряване на 
прозрачност. При изготвянето на 
доклада Комисията може да разчита 
на опита на трети страни. Всички 
конфликти на интереси, свързани с 
някое лице, участващо в изготвянето 
на доклада, се идентифицират и 
разрешават.
След приемане на решението съгласно 
параграф 4 споразумението или 
схемата се публикуват на 
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платформата за осигуряване на 
прозрачност. Всички съставни части 
на споразумението или схемата се 
обединяват в един документ.
В решенията съгласно параграф 4 се 
посочва, че всяко физическо или 
юридическо лице може да представи 
пред Комисията обосновани съмнения 
във връзка с прилагането на 
споразумението или схемата. В срок 
от два месеца Комисията отговаря, 
като посочва дали възнамерява да 
предприеме по-нататъшни действия.
Когато наличната информация 
поражда съмнения дали дадено 
споразумение или схема, във връзка с 
което е взето решение съгласно 
параграф 4, продължава да изпълнява 
изискванията на параграф 5, 
Комисията оценява практическото 
прилагане на споразумението или 
схемата. За тази цел Комисията се 
оправомощава да получи достъп до 
всеки подходящ документ, 
предоставен или съхраняван за 
целите на прилагането на 
споразумението или схемата.
Когато това е оправдано от 
наличието на предварителни 
доказателства за сериозни 
недостатъци в прилагането на 
споразумението или схемата, 
Комисията незабавно спира 
действието на решението съгласно 
параграф 4 чрез акт за изпълнение, 
приет в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 11, 
параграф 3. Спирането на действието 
се отменя по същия начин, когато в 
резултат на оценката, извършена от 
нея, Комисията заключи, че въпросът 
е решен.“

Or. en
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Изменение 266
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 1 – точка 2в (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7в – параграф 9а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. В член 7в се добавя следният 
параграф 9а:
„9a. В срок от [една година от
датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад, който 
съдържа преглед на прилагането на 
споразуменията или доброволните 
схеми, за които е взето решение 
съгласно параграф 4, и определя най-
добри практики. Докладът се 
основава на най-добрата налична 
информация, включително такава от 
консултации със заинтересованите 
страни, както и на практическия 
опит във връзка с прилагането на 
споразуменията или схемите. 
Докладът взема предвид съответните 
международно признати стандарти и 
насоки, включително тези, 
разработени от Международната 
организация по стандартизация и 
Международният алианс за социална 
и екологична акредитация и 
етикетиране (ISEAL Alliance). За 
всяко от споразуменията и схемите в 
доклада, наред с другото, се извършва 
анализ на следното:
— независимостта, съответните 
обстоятелства и честотата на 
одитите;
— наличието и опита в прилагането 
на методи за определяне и 
разрешаване на случаи на 
несъответствие;
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— прозрачността, по-специално във 
връзка с достъпността на схемата, 
наличието на преводи на 
официалните езици на държавите и 
регионите, от които произхождат 
суровините, достъпността на 
списъка на сертифицираните 
оператори и съответните 
сертификати, както и на 
одиторските доклади;
— участието на заинтересованите 
страни, по-специално във връзка с 
консултациите с коренните и 
местните общности, в процеса на 
изготвяне на проекта за схемата и 
нейното разглеждане, както и при 
извършване на одити;
— общата стабилност на схемата, 
по-специално с оглед на правилата 
относно акредитацията, 
квалификацията и независимостта 
на одиторите и на съответните 
органи по схемата;
— пазарната актуализация на 
схемата.
Ако е целесъобразно предвид доклада, 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
предложение за промяна на 
разпоредбите на настоящата 
директива във връзка с доброволните 
схеми, с цел насърчаване на най-
добрите практики.“

Or. en

Изменение 267
Йо Лайнен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7в – параграф 9а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 7в се добавя следният 
параграф 9а:
„9a. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 10а, за да 
предотврати измамната 
класификация на суровините като 
отпадъци, когато не съответстват 
на член 4 от Директива 2008/98/EО 
или на подобна програма за превенция 
на отпадъци и тяхното управление. 
Тези делегирани актове се приемат до 
31 декември 2015 г., като дотогава 
суровините не се считат за отпадъци 
по смисъла на настоящата 
директива.“

Or. en

Изменение 268
Бас Ейкхаут

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 269
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 270
Ан Делво

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) от параграф 1 се заменя 
със следното:
„а) когато в приложение IV, част А 
или Б е установена приета стойност 
за намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността 
edl за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение IV, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, при изчислението се използва 
тази приета стойност, като се 
прибавят емисиите от непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение ІV, част В, точка 19а;“

Or. en

Обосновка

Включване на емисиите от НЗП в изчислението на емисиите на парникови газове от 
2018 г. нататък.

Изменение 271
Ан Делво, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) буква а) от параграф 1 се заменя 
със следното:
„а) когато в приложение IV, част А 
или Б е установена приета стойност 
за намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността 
edl за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение ІV, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, при изчислението се използва 
тази приета стойност;“

Or. en

Изменение 272
Ан Делво, Романа Йордан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Държавите членки гарантират, че 
изчисленията, посочени в букви а), б) 
и в) включват емисиите от непреки 
промени в земеползването в 
съответствие с приложение V, 
когато надвишават максималния 
принос, посочен в член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/EО.“

Or. en

Обосновка

Позоваване на включването на емисиите от НЗП в изчислението на емисиите на 
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парникови газове от биогорива, превишаващи пределната стойност.

Изменение 273
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 98/70/EО
Член 7г – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да реши 
посредством акт за изпълнение, 
приет в съответствие с процедурата 
по консултиране, посочена в член 11, 
параграф 3, че докладите съгласно 
параграф 3 съдържат за целите на 
член 7б, параграф 2 точни данни за 
целите на измерване на емисиите на 
парникови газове, свързани с обичайно 
отглежданите в тези райони 
суровини за биогорива.

заличава се

Or. fr

Изменение 274
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 275
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 276
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез изменение на 
предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени 
в земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат 
нови суровини за биогорива, отчитане 

заличава се
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на емисиите на парникови газове, 
свързани с транспорта на суровините 
и преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и 
разработване на емисионни фактори 
за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението към съображение 19 и член 7а, параграф 6.

Изменение 277
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез преразглеждане на 
предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени 
в земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат 
нови суровини за биогорива, 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и 
разработване на емисионни фактори 

заличава се
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за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.“

Or. es

Изменение 278
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез изменение на 
предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени 
в земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат 
нови суровини за биогорива и 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и 
разработване на емисионни фактори 
за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.

заличава се

Or. fr

Изменение 279
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб
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Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез изменение на 
предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени 
в земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат 
нови суровини за биогорива, отчитане 
на емисиите на парникови газове, 
свързани с транспорта на суровините 
и преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и 
разработване на емисионни фактори 
за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.

заличава се

Or. en

Изменение 280
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 6. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение V към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
преразглеждане на предложените
стойности по групи култури във връзка 
с непреки промени в земеползването; 
въвеждане на нови стойности на 
допълнителни нива на категоризация; 
включване по целесъобразност на 
допълнителни стойности, ако на пазара 
навлязат нови суровини за биогорива, 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване 
на емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.

правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение V към техническия и 
научния напредък, определяне на 
стойности във връзка с непреки 
промени в земеползването за всяка 
календарна година съгласно 
приложение V; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация (тоест на равнище 
суровини); включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива; както и 
разработване на емисионни фактори за 
суровини от нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.

Or. en

Обосновка

Годишно определяне на стойностите във връзка с непреките промени в 
земеползването.

Изменение 281
Франсоаз Гростет, Доминик Власто

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение V към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
изменение на предложените стойности 
по групи култури във връзка с непреки 
промени в земеползването; въвеждане 
на нови стойности на допълнителни 

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение V към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
изменение на предложените стойности 
по групи култури във връзка с непреки 
промени в земеползването; въвеждане 
на нови стойности на допълнителни 
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нива на категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива и 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.

нива на категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива и 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали, при условие 
че делегираните актове подкрепят
научните изследвания и развитието 
на иновативни технологии като 
същевременно вземат предвид 
необходимостта от повишаване 
сигурността на доставките на 
дизелови горива, които се използват 
от по-голяма част от европейските 
автомобили.

Or. fr

Обосновка

За да не се създава несигурност, която да обезкуражи инвестициите, предвижданите 
мерки ще имат за цел насърчаване на научноизследователската и развойна дейност в 
държавите членки и задоволяване на потребностите на пазара, като се отчита 
специфика на европейските автомобили.

Изменение 282
Софи Окони

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение V към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
изменение на предложените стойности 

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение V към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
изменение на предложените стойности 
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по групи култури във връзка с непреки 
промени в земеползването; въвеждане 
на нови стойности на допълнителни 
нива на категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива и 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.

по групи култури във връзка с непреки 
промени в земеползването; въвеждане 
на нови стойности на допълнителни 
нива на категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива и 
преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали. Доколкото 
е възможно, тези делегирани актове 
насърчават развитието на 
иновативни и ефективни технологии, 
отговарящи на предизвикателствата 
в областта на околната среда.

Or. fr

Изменение 283
Критон Арсенис, Неса Чилдърс, Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. До 31 декември 2017 г., за да се 
подсигурят вече направените 
инвестиции във връзка с инсталации, 
които са били в действие на 1 юли 
2014 г. или преди това, емисиите, 
свързани с непреките промени в 
земеползването, посочени в 
приложение V от настоящата 
директива, не се вземат предвид при 
изчислението, посочено в параграф 1 
за част от общото потребление на 
биогорива, получени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
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маслодайни култури, или други видове 
наземни енергийни култури.

Or. en

Изменение 284
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 7 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

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

Or. en

Изменение 285
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 286
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 7г съдържа съществени елементи от директивата и следователно не попада в 
обхвата на делегираните актове.
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Изменение 287
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменението към съображение 19 и член 7а, параграф 6.

Изменение 288
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква ва) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 8а:
„8a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове по член 10а 
относно определянето на подробни 
определения, включително 
технически спецификации, изисквани 
за категориите, посочени в 
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приложение IV, част В, точка 9.“

Or. es

Изменение 289
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква вб) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) добавя се следният параграф 8б:
„8б. До 31 декември 2015 г. Комисията 
представя законодателно 
предложение за включване на по-
нататъшни мерки за смекчаване на 
НПЗ, като например използването на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство на култури върху 
изоставена земя, чрез подобен на 
определената премия за биомасата, 
получена от земя при условията на 
приложение ІV, част В, точка 8.“

Or. es

Изменение 290
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 5
Директива 98/70/ЕО
Член 8а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Член 8а, параграф 3 се изменя, 
както следва:

заличава се

„3. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за изменение 
на ограничението за съдържанието 
на метилциклопентадиенил манганов 
трикабонил (ММТ) в горивата, 
определено в параграф 2. Това 
изменение се извършва въз основа на 
резултатите от оценката, 
извършена чрез методологията за 
изпитване, посочена в параграф 1. 
Ограничението може да бъде сведено 
до нула, ако оценката на риска 
оправдава това. То не може да бъде 
увеличено, освен ако това е оправдано 
от оценката на риска.“

Or. fr

Изменение 291
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 5а (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В член 9 се добавя следният 
параграф 2а:
„2a. Комисията следва да 
преразглежда показателите на 
биогоривата при всички сезонни 
условия, наблюдавани в целия 
Европейски съюз, за да гарантира, че 
качеството на използваните 
биогорива в превозните средства не 
води до влошаване на замърсяващите 
емисии, CO2 или цялостното 
функциониране на превозните 
средства.
Ако е необходимо, на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове съгласно член 10а 
за адаптиране към техническия и 
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научния напредък в приложения I или 
II, за да въведе конкретни параметри, 
пределни стойности за изпитване и 
методи на изпитване.“

Or. en

Обосновка

Редно е общоприетите стандарти за биогоривата да се преразглеждат, за да се 
гарантират висококачествени продукти за потребителите. Ако е необходимо, 
важните параметри за гарантиране на качеството на биогоривата следва да бъдат 
установени в Директива 98/70/EО.

Изменение 292
Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 1 – точка 5а (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В член 9 се вмъква следният 
параграф 2а:
„2a. Комисията следва да 
преразглежда показателите на 
биогоривата при всички сезонни 
условия, наблюдавани в целия 
Европейски съюз, за да гарантира, че 
качеството на използваните 
биогорива в превозните средства не 
води до влошаване на замърсяващите 
емисии, CO2 или цялостното 
функциониране на превозните 
средства. 
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране към техническия и 
научния напредък в приложения I или 
II, за да въведе при необходимост 
конкретни параметри, пределни 
стойности за изпитване и методи на 



PE513.033v01-00 58/105 AM\937596BG.doc

BG

изпитване.“

Or. en

Обосновка

Общоприетите стандарти за биогоривата следва да се преразглеждат, за да се 
гарантира предоставянето на висококачествени продукти на потребителите. Ако е 
необходимо, параметрите за гарантиране на качеството на биогоривата следва да 
бъдат установени в Директива 98/70/EО.

Изменение 293
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 98/70/ЕО
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 10 параграф 1 се заменя със 
следното:

заличава се

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

Or. fr

Изменение 294
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

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

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

Or. en

Изменение 295
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10a

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вмъква се следният член 10a: заличава се
„Член 10а
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
условията, предвидени в настоящия 
член.
2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, се 
дава за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила 
на настоящата директива.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
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може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или 
от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява 
делегирането на правомощието, 
посочено в същото решение. То влиза 
в сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграфи 5—7, член 8а, параграф 3 и 
член 10, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако няма изразено 
възражение от страна на 
Европейския парламент или на 
Съвета в срок от 2 месеца от датата 
на уведомяването на този акт на 
Европейския парламент и на Съвета, 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
нямат възражения. Този срок може 
да бъде удължен с 2 месеца по искане 
на Европейския парламент или на 
Съвета.“

Or. fr

Изменение 296
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5 и 7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, се 
дава на Комисията за период от 5 
години, считано от [датата на влизане 
в сила на настоящия акт за 
изменение]. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия, не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава 
мълчаливо за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на 
съответния срок.

Or. en

Обосновка

В съответствие със стандартната формулировка в делегираните актове на 
Европейския парламент.

Изменение 297
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 

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

член 7г, параграф 5, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, се 
дава за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 298
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 299
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 

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

параграф 3 и в член 10, параграф 1, се 
дава за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 300
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5 и 7, в член 7г, 
параграф 8, в член 8а, параграф 3 и в 
член 10, параграф 1, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Решението поражда 
действие в деня след неговото 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. es

Изменение 301
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграф 5, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 302
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5 и 7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
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Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 303
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 1а и 5—7, в член 8а, 
параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 304
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/EО
Член 10а – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 305
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграфи 5—7, член 8а, параграф 3 и 
член 10, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако няма изразено 
възражение от страна на Европейския 
парламент или на Съвета в срок от 2 
месеца от датата на уведомяването на 
този акт на Европейския парламент и на 
Съвета, или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент и 

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

Съветът са уведомили Комисията, че 
нямат възражения. Този срок може да 
бъде удължен с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. en

Изменение 306
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 307
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 2 – точка -1 (нова)
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Директива 2009/28/EО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Член 1 се заменя със следното:
„Настоящата директива установява 
обща рамка за насърчаването на 
енергията от възобновяеми 
източници. Тя определя 
задължителни национални цели за 
общия дял на енергията от 
възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия [...]. Тя 
установява правила относно 
статистическите прехвърляния 
между държави членки, съвместните 
проекти между държави членки и с 
трети държави, гаранциите за 
произход, административните 
процедури, информацията и 
обучението и достъпа до 
електроенергийната мрежа за 
енергията от възобновяеми 
източници. В нея са установени и 
критерии за устойчивост на 
биогоривата и течните горива от 
биомаса.“

Or. it

Изменение 308
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 2, буква д) се заменя със 
следното:
„д) „биомаса“ означава 
биоразградимата част на продукти, 
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отпадъци и остатъци от биологичен 
произход от селското стопанство 
(включително растителни и 
животински вещества), горското 
стопанство и свързаните с тях 
промишлености, включително рибно 
стопанство и аквакултури, както и 
биоразградимата част на 
промишлени и битови отпадъци, но 
без горското стопанство и други 
части от дървесина, които са 
повторно използваеми или годни за 
рециклиране в промишлеността или 
икономиката за по-нататъшна 
промишлена употреба;“

Or. en

Изменение 309
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка -1а (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. В член 2, буква к) се заменя със 
следното:
„к) „схема за подпомагане“ означава 
всеки инструмент, схема или 
механизъм, прилаган от държава 
членка или група държави членки, 
насочен към насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници чрез 
намаляване на себестойността на 
тази енергия посредством 
увеличаване на продажната цена или 
на обема на закупуване на такава 
енергия чрез задължение за използване 
на енергия от възобновяеми 
източници или по друг начин, 
насърчаващ използването ѝ; това 
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включва, но не се ограничава до 
инвестиционни помощи, данъчни 
облекчения или намаления, връщане 
на платени данъци, схеми за 
подпомагане, свързани със 
задължението за използване на 
възобновяеми източници на енергия, 
включително тези, при които се 
използват зелени сертификати, и 
схеми за пряко ценово подпомагане, 
включително преференциални 
тарифи и премийни плащания; 
схемите за подпомагане не трябва да 
създават изкривявания на пазарите за 
суровини на други промишлени 
сектори, които са традиционни 
потребители на същата суровина.“

Or. fr

Изменение 310
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a. В член 2, буква к) се заменя със 
следното:
„к) „схема за подпомагане“ означава 
всеки инструмент, схема или 
механизъм, прилагани от държава 
членка или група държави членки, 
които насърчават използването на 
енергия от възобновяеми източници 
чрез намаляване на себестойността 
на тази енергия, увеличаване на 
цената, на която може да бъде 
продадена, или увеличаване, 
посредством задължение за енергия 
от възобновяеми източници или по 
друг начин, на обема на покупките на 
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такава енергия. Това включва, но не се 
ограничава до инвестиционни 
помощи, данъчни облекчения или 
намаления, връщане на платени 
данъци, схеми за подпомагане на 
задължението за използване на 
възобновяеми източници на енергия, 
включително тези, при които се 
използват зелени сертификати, и 
схеми за пряко ценово подпомагане, 
включително преференциални 
тарифи и премийни плащания; 
схемите за подпомагане не създават 
изкривяване на пазара относно 
цените на суровините за други 
промишлени отрасли, които 
традиционно използват същите 
суровини;“

Or. en

Изменение 311
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя следната буква:

„па) „биомаса, която не причинява 
непреки промени в земеползването“ 
означава биомаса, която изпълнява 
един от критериите, посочени в 
приложение VIII.“

Or. en

Изменение 312
Ерик Банки
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1б (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 – буква пб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 313
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 1а (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 2 – буква па) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя буква па) (нова):

„па) „горива от ново поколение“ 
означава биогорива, произведени от 
суровини, които не се конкурират 
пряко с култури, използвани за храна и 
фураж. Неизчерпателен списък на 
биогоривата от ново поколение се 
съдържа в приложение ІХ. 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 25б с цел 
адаптиране на този списък към 
научно-техническия прогрес.“

Or. es
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Изменение 314
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Член 2 – точка 1а (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 2 – буква па) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 2 се добавя следната буква:
„па) „биогориво от ново поколение“ 
означава биологичен материал, при 
който съответната алтернативна 
употреба се свързва със значителни 
емисии на метан или азотен оксид, 
без да се генерира използваема енергия 
според определението в 
приложение IX. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове съгласно член 25, 
буква б) с цел адаптиране на този 
списък към научно-техническия 
прогрес.“

Or. sv

Изменение 315
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 316
Крис Дейвис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя следната буква:
„па) „нисковъглеродни горива“, 
означава горива, при които емисиите 
на парникови газове през жизнения 
цикъл са намалени с най-малко 50 % 
спрямо основните стандарти за 
горивата, въз основа на емисиите на 
парникови газове на единица енергия 
от жизнения цикъл на изкопаемите 
горива през 2010 г.“

Or. en

Обосновка

Важно е да се стимулира търсенето на нисковъглеродни горива.

Изменение 317
Бас Ейкхаут

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

1a. В член 2 се добавя следната буква:
„па) „улавяне и оползотворяване на 
въглерод (CCU) за транспортни цели“ 
означава процес, който улавя 
богатите на въглерод (CO/CO2) 
отпадъчни и остатъчни газови 
потоци от невъзобновяеми енергийни 
източници и ги трансформира в 
горива, които се използват в 
транспортния сектор;“

Or. en

Изменение 318
Сари Есаях, Рика Пакаринен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя следната буква:
„па) „остатък от преработване“ е 
вещество, което не е крайният 
продукт(и), който(които) 
производственият процес пряко цели 
да произведе. Той не е първоначалната 
цел на производствения процес и 
процесът не е променян умишлено, за 
да го произвежда.“

Or. en

Обосновка

В Европа има няколко интерпретации на остатъците. За по-голяма яснота следва да 
бъде включено ясно определение. Това определение е посочено в Съобщението на 
Комисията относно практическото прилагане на схемата на ЕС за устойчивост на 
биогорива и течни горива от биомаса и относно правила за отчитане на биогорива 
2010/C 160/02.
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Изменение 319
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква а)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) заглавието се заменя със следното: заличава се
„Задължителни национални цели и 
мерки за използването на енергия от 
възобновяеми източници“

Or. fr

Изменение 320
Брита Раймерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. en
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Изменение 321
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. it

Изменение 322
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. en

Изменение 323
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. es

Изменение 324
Гастон Франко
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква б)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. fr

Изменение 325
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. de

Обосновка

За да се постигнат задължителните общи национални цели за използването на 
енергия от възобновяеми източници, съгласно принципа на субсидиарност решението 
относно изискваните тук мерки следва да се предостави на държавите членки.

Изменение 326
Хорст Шнелхард

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. de

Обосновка

Измененията в действащото законодателство не следва да водят до дискриминиране 
на определени биогорива. Първоначалната цел от 10 % дял на биогоривата през 2020 г. 
следва да бъде напълно постижима, ако се използват всички биогорива. 
Ограничението за биогоривата от първо поколение би застрашило вече направените 
инвестиции и би ограничило иновационния капацитет на предприятията.
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Изменение 327
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
съвместен принос на 
конвенционалните биогорива и 
биогоривата от ново поколение и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от суровините, посочени в 
приложение ІХ, не трябва да 
превишава количеството енергия, 
съответстващо на максималния принос 
съгласно член 3, параграф 4, буква г).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 328
Оса Вестлунд, Марита Улвског

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
съвместен принос на биогоривата и 
течните горива от биомаса, произведени 
от семена на зърнени култури и други 

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

превишава количеството енергия, 
съответстващо на максималния принос 
съгласно член 3, параграф 4, буква г).“

Or. sv

Изменение 329
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
съвместен принос на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от семена на зърнени 
култури и други богати на скорбяла 
култури, захарни, маслодайни и 
енергийни култури, зависи от 
суровините, получени от земята, 
управлявана по начин, който 
повишава общия капацитет от 
въглеродни поглътители на земята и 
опазва плодородността на почвата, и 
не трябва да превишава количеството 
енергия, съответстващо на максималния 
принос съгласно член 3, параграф 4.

Or. en

Изменение 330
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 331
Паоло Барталоци

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„През 2020 г. поне 3 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение. През 2025 г. поне 5 % от 
крайното енергопотребление на 
транспорта се покрива от биогорива 
от ново поколение.“

Or. en

Изменение 332
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка -i) (нова)
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Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) първата алинея се заменя със 
следното:
„4. „Всяка държава членка гарантира, 
че през 2020 г. делът на енергията от 
енергийни източници от ново 
поколение в сектора на транспорта 
във всички видове транспорт се 
равнява поне на 3 % от крайното 
потребление на енергия в транспорта 
в тази държава членка.“

Or. en

Обосновка

Изменението заменя целта от 10 % за биогоривата в сектора на транспорта с 3 % за 
енергийните източници от ново поколение, т.е. биогорива от ново поколение и улавяне 
и оползотворяване на въглерода за транспортни цели (например чрез използване на 
неизбежните отпадъчни индустриални газове за поддържане на бактериалната 
ферментация за производство на течни или газообразни горива). С оглед на 
многостранната отчетност, това се равнява на аналогична качествена цел както в 
предложението на Комисията, без да изисква използването на наземни култури.

Изменение 333
Софи Окони

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка -i) (нова)Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) първата алинея се заменя със 
следното:
„4. Всяка държава членка гарантира, 
че през 2020 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт ще се равнява поне 
на 8 % от крайното потребление на 
енергия в транспортния сектор в 
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тази държава членка.“

Or. fr

Изменение 334
Ан Делво

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка -i) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) първата алинея се заменя със 
следния текст:
„4. Всяка държава членка гарантира, 
че делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт през 2020 г. е поне 
10 % от крайното енергопотребление 
в транспорта в тази държава членка.
Дадена държава членка може да 
дерогира от тази цел, ако са 
изпълнени следните условия:
- държавата членка е постигнала 
целите, посочени в параграфи 1 и 2;
- общото енергопотребление в 
транспорта в държавата членка не 
надхвърля прогнозите в националния 
план за действие относно енергията 
от възобновяеми източници;
- държавата членка може да докаже, 
че тази дерогация позволява целите, 
определени в параграфи 1 и 2, да 
бъдат изпълнени с по-малко разходи, 
и съответно възнамерява да се опита 
да надхвърли тези цели.“

Or. fr

Обосновка

Целта за 10 % дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор би могла да има 
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нежелани последици (напр. чрез стимулиране на агрогорива, които се конкурират с 
хранителните култури). Би било полезно да се позволи на държавите членки да 
използват алтернативен начин за постигането на своите цели.

Изменение 335
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка -i) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) първата алинея се заменя със 
следното:
„4. Всяка държава членка гарантира, 
че делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт, през 2020 г. ще 
бъде поне 10 % от крайното 
енергопотребление в транспортния 
сектор в тази държава членка и 
гарантира, че делът на енергията от 
възобновяеми източници в областта 
на потреблението на бензин през 
2020 г. ще бъде поне 10 % от крайното 
енергопотребление в областта на 
потреблението на бензин за тази 
държава членка.“

Or. fr

Изменение 336
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка -i) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинеи 1а и 1б (нови)



AM\937596BG.doc 87/105 PE513.033v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) след първата алинея се добавят 
следните алинеи:
„През 2020 г. поне 2 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.
През 2025 г. най-малко 4 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта се покрива от биогорива 
от ново поколение.“

Or. es

Изменение 337
Софи Окони

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка -i) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинеи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) след първа алинея се добавят 
следните алинеи:
„През 2020 г. поне 2 % от крайното 
енергопотребление на транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.
През 2025 г. поне 4 % от крайното 
енергопотребление на транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.“

Or. fr

Изменение 338
Джанкарло Скота, Оресте Роси



PE513.033v01-00 88/105 AM\937596BG.doc

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 4 се изменя, както следва: в) параграф 4 се заличава.
i) в буква б) се добавя следното:
„настоящата буква се прилага, без да 
се засягат разпоредбите на член 17, 
параграф 1, буква а) и член 3, 
параграф 4, буква г);“
ii) добавя се следната буква г):
„г) при изчисляването на 
биогоривата, участващи в 
стойността в числителя, делът на 
енергията от биогорива, произведени 
от семена на зърнени култури и от 
други богати на скорбяла култури, 
захарни и маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 5 %, на колкото 
се оценява делът на тези биогорива 
към края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.
iii) добавя се следната буква д):
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание; 
ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание; 
iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.
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Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii). 
Списъкът на суровините, съдържащ 
се в приложение ІХ, може да бъде 
адаптиран към научно-техническия 
напредък, с цел да се осигури правилно 
прилагане на правилата за 
отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.“

Or. it

Обосновка

За да се реши основният проблем с устойчивостта на биогоривата, е необходимо да 
се отстрани причината, с други думи, обвързващата цел от 10 %, определена в 
Директива 2009/28/EО, трябва да бъде отменена. Освен това, за да се намалят 
емисиите на парникови газове в транспортния сектор, съществуват целесъобразни и 
не толкова проблематични алтернативи, като например подобряване на горивната 
ефективност на превозните средства и стимулиране на обществения транспорт (по-
специално железопътния).

Изменение 339
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка i)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) в буква б) се добавя следното: заличава се
„настоящата буква се прилага, без да 
се засягат разпоредбите на член 17, 
параграф 1, буква а) и член 3, 
параграф 4, буква г);“
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Or. es

Изменение 340
Бас Ейкхаут

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

„б) за изчисляването на числителя, 
т.е. потреблението на енергия от 
възобновяеми източници и от улавяне 
и оползотворяване на въглерод в 
транспорта за целите на първата 
алинея, се отчитат видовете енергия 
от възобновяеми източници от ново 
поколение, произведена от 
суровините, посочени в приложение 
ІХ, енергия и електричество от 
възобновяеми източници от улавяне и 
оползотворяване на въглерод за 
транспортни цели. Настоящата буква 
се прилага, без да се засягат 
разпоредбите на член 17, параграф 1, 
буква а) и член 3, параграф 4, буква г);“

Or. en

Обосновка

Биогоривата от ново поколение, електричеството от възобновяеми източници и 
улавянето и оползотворяването на въглерод за транспорта (например чрез използване 
на неизбежните отпадъчни индустриални газове за поддържане на бактериалната 
ферментация за производство на течни или газообразни горива) биха постигнали 
целта от 3 % за енергийни източници от ново поколение в транспортния сектор.

Изменение 341
Ан Делво
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iа) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква в) – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) в буква в) второто изречение се 
заменя със следния текст:
„Освен това за изчисляването на 
потребената електроенергия от 
възобновяеми източници от 
електрически превозни средства 
(пътни превозни средства и превозни 
средства с висока проходимост) се 
счита, че това потребление е равно 
на 5 пъти енергийното съдържание 
на вложената електроенергия от 
възобновяеми източници.“

Or. fr

Изменение 342
Дан Йоренсен, Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) второто изречение на точка в) се 
заменя със следния текст:
„Освен това за изчисляването на 
потребената електроенергия от 
възобновяеми източници от 
електрически пътни превозни 
средства се счита, че това 
потребление е равно на 5 пъти 
енергийното съдържание на 
вложената електроенергия от 
възобновяеми източници.“

Or. en
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Изменение 343
Бас Ейкхаут

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) второто изречение на точка в) се 
заменя със следния текст:
„Освен това за изчисляването на 
потребената електроенергия от 
възобновяеми източници от 
електрически пътни превозни 
средства се счита, че това 
потребление е равно на 4 пъти 
енергийното съдържание на 
вложената електроенергия от 
възобновяеми източници.“

Or. en

Изменение 344
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) второто изречение на точка в) се 
заменя със следния текст:
„Освен това за изчисляването на 
потребената електроенергия от 
възобновяеми източници от 
електрически пътни превозни 
средства и електрифицирани 
железници се счита, че това 
потребление е равно на 2,5 пъти 
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енергийното съдържание на 
вложената електроенергия от 
възобновяеми източници.“

Or. en

Изменение 345
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 346
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя,

г) при изчисляването на биогоривата, 
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делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури, не трябва да 
надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

участващи в стойността в числителя:

i) делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, изброени в 
параграф 2 от член 21, възлиза на най-
малко 2 % от общото
енергопотребление в транспорта през 
2020 г., и
ii) делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури, 
възлиза на най-малко 8 % от общото 
енергопотребление.

Or. de

Обосновка

Двойното и четворно отчитане би създало изкривявания на пазарите на 
жизненоважни суровини и би заменило съществуващите методи за рециклиране на 
отпадъци от суровини. Това би довело до повишено производство на отпадъци и 
глобален туризъм на отпадъци към ЕС.

Изменение 347
Брита Раймерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя,
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, не трябва да 

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя:
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надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г. 

i) делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, изброени в 
приложение IX, е поне 2 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г., и
ii) делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури, 
е поне 8 % [10 %] от крайното 
енергопотребление.

Or. en

Изменение 348
Аня Вайсгербер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя:

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

ii) делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури, 
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възлиза на най-малко 8 % от 
крайното енергопотребление.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на ограничение от 5 % за биогоривата от първо поколение би 
застрашило целта, определена в Директива 2009/28/ЕО, която изисква постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на енергията от възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление в транспорта. Биогоривата от ново поколение все още се намират 
в процес на развитие и през това десетилетие няма да се появят на пазара. Поради 
това е необходимо да се приеме специално правило за дял от 2 %.

Изменение 349
Гастон Франко, Доминик Власто

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата в 
стойността в числителя, i) делът на 
енергията от биогорива от списъка на 
суровините, включен в 
приложение IX, части А и Б, следва да 
бъде поне2 % от крайното 
енергопотребление на транспорта 
през 2020 г. и ii) делът на енергията 
от биогорива, произведени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла и захари култури следва да 
бъде 8 % от крайното 
енергопотребление на бензин през 
2020 г.

Or. fr

Обосновка

Следователно е уместно да се насърчи научноизследователската и развойна дейност 
във всички сектори с голям потенциал чрез системата за енергийно съдържание или 
чрез определяне на междинни цели за добавяне, които осигуряват видимост и 
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въздействат на инвеститорите, в зависимост от зрелостта на секторите.

Изменение 350
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива от ново 
поколение е не по-малко от 2 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.

Or. en

Изменение 351
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, не трябва да 

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива от ново 
поколение е не по-малко от 2 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.
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надхвърля 5%, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на ограничение от 5 % за биогоривата от първо поколение би 
застрашило 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. Биогоривата от ново поколение все още се разработват и съгласно 
едно проектно проучване на ФАО: те няма да навлязат напълно в търговската мрежа 
през настоящото десетилетие. С цел да им се осигури достъп до пазара, е необходимо 
да се създаде отделен мандат от 2 %.

Изменение 352
Паоло Барталоци

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, изброени в 
част А и част Б от приложение IX
(биогорива от ново поколение), е поне 
3 % от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г. Биогоривата, 
произведени от суровини, изброени в 
част Б от приложение IX, се считат 
за равни на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание.

Or. en
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Изменение 353
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от конвенционални 
биогорива и биогорива от ново 
поколение, не трябва да надхвърля 8 %, 
на колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 354
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в 
числителя, делът на енергията от 
биогорива, произведени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури, не трябва да 

г) делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни, маслодайни и 
енергийни култури, не трябва да 
надхвърля 3 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
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надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

Or. en

Изменение 355
Оса Вестлунд, Марита Улвског

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 4 %, на колкото се 
оценява делът на тези биогорива към 
края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.

Or. sv

Изменение 356
Дан Йоренсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 

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

произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни, маслодайни и други 
енергийни култури, отглеждани върху 
земеделска земя, не трябва да 
надхвърля 4 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

Or. en

Изменение 357
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, маслодайни и други енергийни
култури, посочени в част А от 
приложение VІІІ, не трябва да 
надхвърля 7 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

Or. en

Обосновка

Един проблем не следва да се решава, като се създаде друг проблем. Предложените 
коефициенти за горивата „от ново поколение“ може да предизвика ръст в тяхното 
производство, като в момента не са ясни последиците за горската екосистема, както 
и за плодородността на почвата и екосистемите.
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Изменение 358
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури и 
от енергийни култури, не трябва да 
надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.

Or. en

Изменение 359
Кристофер Фйелнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 5 %, на колкото се 
оценява делът на тези биогорива към 
края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.
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Or. en

Обосновка

В оценката на въздействието, съпътстваща настоящото предложение, се признава 
трудността да се изчисли точния обем емисии, предизвикани от непряка промяна в 
земеползването. Поради тази несигурност е разумно да се прояви предпазливост. При 
все това едно заключение изглежда по-стабилно: по отношение на емисиите от НПЗ 
съществува очевидна разлика между биоетанола и биодизела. Емисиите от НПЗ и 
преките емисии от биоетанол са много по-ниски, така че използването на биоетанол 
значително намалява емисиите от транспортния сектор. Тази разлика следва да бъде
отразена в настоящата версия на директивите.

Изменение 360
Йо Лайнен, Юдит А. Меркис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни или маслодайни 
култури, не трябва да надхвърля 5 %, на 
колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., а делът 
на електричеството от възобновяеми 
източници, използвано в 
автомобилния и железопътния 
транспорт, или използването на 
горива от възобновяеми източници от 
небиологичен произход трябва да бъде 
най-малко 2,5 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.

Or. en
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Изменение 361
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Целите на политиката в областта на климата следва да бъдат удължени за периода 
след 2020 г. В същото време съществуващите и новите инвестиции изискват 
стабилна регулаторна рамка и защита на техните оправдани правни очаквания.

Изменение 362
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iiа) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) добавя се следната буква га):
„га) през 2020 г. поне 3 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.“

Or. sv
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Изменение 363
Юдит А. Меркис, Брита Томсен, Дан Йоренсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) добавя се следната буква га):
„Приносът на биогоривата от ново 
поколение е най-малко 3 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Or. en


