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Изменение 364
Брита Раймерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А 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.
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. en
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Изменение 365
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А 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.
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.“
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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 366
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А 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.
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 
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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. en

Обосновка

Многократното отчитане е статистическа измама, която може да заблуди 
обществеността за истинския принос на биогоривата от ново поколение и да изложи 
на риск целите за климата до 2020 г., да постави под въпрос целите на 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО, да намали наличието на възобновяеми енергийни 
източници за транспортния сектор, да повиши енергийната зависимост на ЕС и да 
забави намаляването на емисиите на парникови газове в транспортния сектор. 
Биогоривата от ново поколение все още са в процес на разработка и, според проект за 
проучване на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), 
комерсиализацията им няма да бъде напълно постигната през текущото 
десетилетие.

Изменение 367
Хорст Шнелхард

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Обосновка

Измененията в действащото законодателство не следва да водят до дискриминиране 
на определени биогорива. Освен това многократното отчитане на биогоривата, 
принадлежащи към най-новото поколение, би довело до облекчаване на целта от 10 % 
за 2020 година.

Изменение 368
Аня Вайсгербер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
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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.
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. de

Обосновка

Многократното отчитане е статистически трудно, тъй като то генерира 
„виртуални“ биогорива и така поставя под въпрос целите в областта на климата на 
стратегията „ЕС 2020“. Предложението на Комисията подвежда обществеността 
по отношение на действителния принос на биогоривата от ново поколение, който е 
едва 1/4 от явния общ принос. Поради това многократното отчитане би довело до 
повишаване на използването на изкопаеми горива в транспортния сектор на ЕС.
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Изменение 369
Софи Окони

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А 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.
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. fr
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Изменение 370
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Приносът на: заличава се
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.

Or. sv

Изменение 371
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Приносът на: заличава се
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 



AM\937597BG.doc 11/95 PE513.034v01-00

BG

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 372
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Приносът на: заличава се
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 
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равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.

Or. es

Изменение 373
Паоло Барталоци

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Приносът на: заличава се
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.

Or. en

Изменение 374
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка i)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;

заличава се

Or. en

Изменение 375
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири
енергийно съдържание;

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

Or. en

Обосновка

Следва да се прилага само едно равнище на многократно отчитане, тъй като две 
равнища биха били проблематични от гледна точка на неутралността на 
технологиите и конкуренцията. Защо някой материал е по-добър от друг и кой 
отсъжда това? Четворното отчитане обезкуражава инвестирането в двойно 
отчетени биогорива, което застрашава необходимите обеми за постигане на целта. 
Две равнища създават несигурност сред инвеститорите и финансистите, особено 
когато пазарът е близо до или над целта.

Изменение 376
Критон Арсенис, Неса Чилдърс, Виторио Проди

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири енергийно 
съдържание;

i) биогоривата, произведени от 
отпадъци и остатъци, изброени в 
част А към приложение IX, се счита за 
равен на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;

Or. en

Изменение 377
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да се прилага само едно равнище на многократно отчитане, тъй като две 
равнища биха били проблематични от гледна точка на неутралността на
технологиите и конкуренцията. Защо някой материал е по-добър от друг и кой 
отсъжда това? Четворното отчитане обезкуражава инвестирането в двойно 
отчетени биогорива, което застрашава необходимите обеми за постигане на целта. 
Две равнища създават несигурност сред инвеститорите и финансистите, особено 
когато пазарът е близо до или над целта.

Изменение 378
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Суровините в част Б към приложение IX не следва да бъдат умножавани за постигане 
на целта от 3 % за енергийните източници от ново поколение в сектора на 
транспорта.

Изменение 379
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в приложение IX, се 
считат за равен на тяхното умножено по 
две енергийно съдържание с
изключение на използваното олио за 
готвене и животинските мазнини;

Or. en

Изменение 380
Критон Арсенис, Неса Чилдърс, Виторио Проди
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) биогоривата, произведени от 
отпадъци и остатъци, изброени в 
част Б към приложение IX, се считат за 
равен на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание;

Or. en

Изменение 381
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съгласно посоченото в член 1, обхватът на директивата за възобновяемите 
енергийни източници „установява обща рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници“. Следователно няма причина за включването в настоящата 
директива на горива, произведени от енергийни суровини с невъзобновяем произход.

Изменение 382
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
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Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) течните и газообразните горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по четири
енергийно съдържание.

iii) течните и газообразните горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по две
енергийно съдържание.

Or. en

Обосновка

„Течните и газообразните горива от възобновяеми източници от небиологичен 
произход“ е труден за разбиране термин и следва да бъде определен в настоящата 
директива, но за целите на последната те биха могли да се разбират като например 
водород или кислород, произведени чрез използване на вятърна или слънчева енергия.

Изменение 383
Бас Ейкхаут

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание.

iii) улавянето и използването на 
въглерод за транспортни цели се счита 
за равен на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание.

Or. en

Обосновка

Течните и газообразните горива от възобновяеми източници от небиологичен 
произход са преместени в част А от приложение IX и затова се считат за равни на 
тяхното умножено по четири енергийно съдържание за постигане на целта от 3 % за 
енергийните източници от ново поколение в сектора на транспорта.
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Изменение 384
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) течните и газообразните горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание.

iii) течните и газообразните горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание само когато за 
тяхното производство се използва 
непитейна вода и/или вода, която не 
може да се използва за напояване.

Or. en

Обосновка

Питейната вода и водата за напояване вече е проблем и ще бъде един от най-
важните световни проблеми в близко бъдеще. Тя не трябва да се разхищава за незрели 
технологии „електроенергия в газ“ и „електроенергия в течност” с ниска 
ефективност на преобразуване.

Изменение 385
Гастон Франко, Доминик Власто

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) биогоривата, произведени от 
лигноцелулозни материали, 
съставляват поне 1 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.;

Or. fr
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Изменение 386
Гастон Франко, Доминик Власто

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) биогоривата, произведени от 
материали, посочени в част А от 
приложение IX, съставляват поне 2 % 
от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.

Or. fr

Изменение 387
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Материалите, които са били 
изменени умишлено, за да се отчетат 
като отпадък, не се вземат предвид в 
категориите от i) до iii).

Or. fr

Изменение 388
Сари Есаях

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо, ако има само едно равнище на многократно отчитане.

Изменение 389
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел отчитане като 
отпадък, и че вземат подходящи 
мерки за борба с измамите.

Or. es

Изменение 390
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено.
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категориите от i) до iii).

Or. en

Изменение 391
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията изготвя процедура, според 
която държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от ii) до iii).

Or. en

Изменение 392
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че се 
вземат подходящи мерки при 
констатиране на измама.

Държавите членки и Комисията 
гарантират чрез въвеждане на единна 
европейска система регистрация, че 
биогоривата, попадащи в някоя от 
категориите от i) до iii), не се отчитат 
няколко пъти в опит за постигане на 
целите, посочени в настоящия член.
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Държавите членки и Комисията 
гарантират възможност за 
проследяване на биогоривата, 
попадащи в категориите от i) до iii), с 
помощта на система за управление на 
отпадъците, създадена съгласно 
Директива 2008/98/ЕО. Подобна 
система се разработва за внесените 
отпадъци.

Or. fr

Изменение 393
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки се позовават на 
независима общоевропейска 
регистрационна система за проверка 
на произхода и проследимостта на 
всички биогорива и особено на 
биогоривата от ново поколение, 
изброени в приложение IX или 
отговарящи на условията за 
допълнително стимулиране или за 
отделна цел на равнището на ЕС или 
на национално равнище: този 
регистър следва да се състои от 
единна база данни, удостоверяваща 
всички обеми биогорива от произхода 
им до окончателното им 
потребление. Целта на регистъра е да 
се избегне ненадеждното 
многократно деклариране на едни и 
същи обеми в рамките на две или 
повече национални или европейски 
схеми, да регистрира биогоривата от 
момента на тяхното възникване и да 
гарантира, че суровините няма да 
бъдат изменени умишлено с цел 
попадане в някоя от категориите от i) до 
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iii).

Or. en

Изменение 394
Корин Льопаж

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки създават 
независима система за регистрация 
на европейско равнище, за да 
гарантират произхода и 
възможността за проследяване на 
всички биогорива от ново поколение, 
които са изброени в приложение IX 
или отговарят на критериите за 
стимулиране. Системата се състои 
от единна база данни, която служи за 
удостоверяване на обемите биогорива 
от ново поколение от момента на 
техния произход до момента на 
крайното им потребление. 
Системата се проектира по-
специално, за да се предотврати 
измамното многократно деклариране 
на едни и същи обеми в две или повече 
национални или европейски системи, 
за да се гарантира възможността за 
проследяване на биогоривата от 
момента на техния произход и да се 
гарантира, че суровините няма да 
бъдат изменени умишлено с цел 
попадане в някоя от категориите от i) до 
iii).

Or. fr

Изменение 395
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Неса Чилдърс
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii). Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета преди 31 декември 2017 г. 
относно прилагането на точка д) и 
мерките, предприети от държавите 
членки, за да се гарантира, че 
суровините, попадащи в категории от
i) до iii), не са умишлено променени.

Or. en

Изменение 396
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.“

заличава се

Or. en
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Обосновка

Член 3 съдържа съществени елементи от директивата и следователно не попада в 
обхвата на делегираните актове.

Изменение 397
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.“

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 
актове за изпълнение в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.“

Or. en

Изменение 398
Гастон Франко, Доминик Власто, Франсоаз Гростет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
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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.”

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, при условие, че тези 
актове насърчават научните 
изследвания и развитието на 
иновативни технологии в държавите 
членки и вземат предвид 
необходимостта от подобряване на 
сигурността на доставките на 
дизелови горива.

Or. fr

Изменение 399
Сари Есаях

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел насърчаване на технологиите и 
процесите, които осигуряват големи 
икономии на парникови газове, без да 
причиняват непреки промени в 
земеползването, енергийното 
съдържание на биогоривата и 
течните горива от биомаса, 
постигащи най-малко 75 % икономии 
на емисиите на парникови газове и 
използващи суровини, чиито 
прогнозни количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула, както е описано в част Б от 
приложение V, се отчитат двойно в 
националното счетоводство.

Or. en
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Изменение 400
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнението на тази точка не се 
прилага за специфичните остатъци, 
посочени в приложение IX, до 
приемането на критериите за 
устойчивост на равнище ЕС.

Or. en

Изменение 401
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предлага на Европейския 
парламент и на Съвета 
хармонизирани решения за проблема с 
измамите с двойното отчитане, 
които са в резултат на неправилно 
прилагане на критериите, определени 
в буква iii).

Or. fr

Изменение 402
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iiiа) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква да) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) добавя се следната буква да):
„да) за постигане на целта, посочена 
в настоящия параграф, държавите 
членки могат да изпълнят своя дял 
от енергия, произведена от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни, 
маслодайни и други енергийни 
култури, отглеждани върху 
земеделска земя, като увеличат 
потреблението на възобновяема 
енергия, получена от суровини, които 
не са биомаса, като вятърна, слънчева 
и геотермална и приливна енергия, ако 
тази енергия е допълнителна в 
сравнение с проектираната в 
техните национални планове за 
действие в областта на енергията от 
възобновяеми източници, 
нотифицирана по член 4, параграф 2.“

Or. en

Изменение 403
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ва) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4a. Всяка държава членка гарантира, 
че делът на енергията от 
възобновяеми източници във 
въздушния транспорт е 2 % от 
крайното потребление на енергия в 
сектора на въздухоплаването до 
31 декември 2020 г. Това намаляване 
отговаря на:
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а) 0,5 % най-късно до 31 декември 
2016 г.;
б) 1 % най-късно до 31 декември 
2018 г.“

Or. en

Обосновка

Важно е да се подкрепят специално устойчивите биогорива в сектора на 
въздухоплаването, тъй като няма друга алтернатива за този транспортен сектор. 
Отделната цел за биогоривата във въздушния транспорт ще спомогне за 
постигането на целите за намаляване на CO2 в транспорта. Тази цел също така 
отразява и целта в „Инициатива за биогоривата в авиацията“ на Европейската 
комисия за производство на 2 милиона тона биогорива за сектора на 
въздухоплаването през 2020 г.

Изменение 404
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ва) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4a. С оглед на постигането на целта, 
определена в параграф 4, държавите 
членки гарантират, че до 2020 г. 
делът на енергията от възобновяеми 
източници в сектора на 
въздухоплаването възлиза на най-
малко 1 % от общото потребление на 
енергия в транспортния сектор.“

Or. en

Обосновка

Биогоривата са най-доброто средство за намаляване на емисиите на парникови газове 
в сектора на въздухоплаването. Биогоривата за реактивни двигатели следва да бъдат 
включени в целта за общо потребление на енергия от възобновяеми източници от 
10 %. При производството на качествено биогориво за въздухоплаването е 
необходима технология за биогорива от ново поколение. В момента този тип 



PE513.034v01-00 30/95 AM\937597BG.doc

BG

технология се нуждае от допълнителни стимули, за да се осигури по-широко 
търговско производство и внедряване.

Изменение 405
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 3
Директива 2009/28/EО
Член 5 – параграф 5 – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 406
Елизабета Гардини

Предложение за директива
Член 2 – точка 3
Директива 2009/28/EО
Член 5 – параграф 5 – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема актове за 
изпълнение в съответствие с член 25, 
буква б) относно адаптирането към 
научно-техническия напредък на 
данните за енергийното съдържание на 
транспортните горива, посочени в 
приложение III. В приложение III от 
Директива 2009/28/ЕО могат да 
бъдат предвидени нови стойности за 
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енергийното съдържание чрез 
добавяне на отчитане на най-
ниската стойност при загряване за 
целия принос на енергията от 
биогорива на всички фази от тяхното 
производство, въз основа на солидни 
научни принципи, като стойностите 
се отчитат до първия знак след 
десетичната запетая.”

Or. en

Обосновка

Ето защо всяко биогориво трябва да се оценява според собствените си качества и 
биоенергийни характеристики въз основа на солидни научни принципи.

Изменение 407
Критон Арсенис, Йо Лайнен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 1 уводната част от 
първата алинея се заменя със 
следното:
„1. Независимо дали суровините са 
отгледани на или извън територията 
на Общността, енергия от биогорива 
и течни горива от биомаса се взема 
предвид за целите, посочени в 
букви а), б) и в), само при условие че 
отговарят на критериите за 
устойчивост, посочени в 
параграфи 2—6, и не надвишават 
нивата на приноса, посочени в член 3, 
параграф 4, буква г):“

Or. en
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Изменение 408
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в член 17, параграф 1 се заличава 
втора алинея;

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 би стимулирал по-специално 
биогоривата от суровини, които не отговарят на критериите за устойчивост.

Изменение 409
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 1 – алинея 2a (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 
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процедурата по консултиране, 
посочена в член 25, параграф 3. Тези 
кодове съответстват на 
хармонизирания списък на 
отпадъците, посочен в 
приложението към Решение на 
Комисията 2000/532/EО.“

Or. en

Изменение 410
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 411
Ерик Банки

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 412
Гастон Франко, Доминик Власто

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

Or. fr

Обосновка

Прагът от 60 % е твърде висок и би обезкуражил научните изследвания и 
инвестициите в иновативни методи за производство на биогорива от ново поколение. 
Също така това би намалило възможността за извършване на такова производство в 
промишлен мащаб, а оттам и възможностите за смекчаване на изменението на 
климата чрез смесване на биогоривата с други горива.

Изменение 413
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 414
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 60 % за биогорива и 
течни горива от биомаса, 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 и други течни горива от 
биомаса.

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 2009/28/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 след това.

Изменение 415
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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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

Изменение 416
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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 417
Владко Тодоров Панайотов

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 
1 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 2009/28/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 след това.

Изменение 418
Ерик Банки

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

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 25, 
буква б) за установяване на 
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критериите и географските обхвати, 
по които да се установи кои пасища 
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; поради това тези въпроси 
следва да останат в обхвата на обикновената законодателна процедура.

Изменение 419
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

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 25, 
буква б) за установяване на 
критериите и географските обхвати, 
по които да се установи кои пасища 
се обхващат от разпоредбите на 
буква в) от първа алинея.“

Or. en

Изменение 420
Йо Лайнен

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 421
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
„5a. При надлежно отчитане на 
разпоредбите, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), суровините за 
производство на биогорива, спадащи 
към целта за използване на примеси, 
не се добиват в държави, в които 
обработваемите земеделски земи, 
попадащи в обхвата на параграфи 4 и 
5, са претърпели значителни промени 
в годината на производство на 
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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 
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 422
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф:
„5a. За отглеждането на суровини, 
използвани за производството на 
биогорива и течни горива от биомаса, 
отчитани за целите, посочени в 
параграф 1, букви а)—в), следва да се 
даде приоритет на некултивираните 
терени.“

Or. lt

Изменение 423
Владко Тодоров Панайотов

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

ба) добавя се следният параграф 5а:
„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 не 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 
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
не бъде представено доказателство, 
че това не води до влошаването на 
екосистемните функции.“

Or. en

Обосновка

Остатъците от селското и горското стопанство са източник на хранителни 
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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. Тяхната наличност за производството на 
биогорива варира в зависимост от регионалните условия.

Изменение 424
Катлен Ван Бремпт, Юдит А. Меркис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
„5a. Суровини, използвани за 
биогорива и течни горива от биомаса 
за целите на параграф 1, се 
произвеждат посредством устойчиви 
практики за стопанисване на земята, 
които поддържат растежа на 
въглеродните запаси на 
екосистемите, опазват биологичното 
разнообразие, защитават 
плодородието на почвата и 
органичния въглерод в почвата, 
избягват ерозията на почвата и 
насърчават опазването на 
качеството на водите, хранителните 
нива и равновесието на минералите.“

Or. en

Изменение 425
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

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

Or. en

Изменение 426
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 6 – алинеи 1 а, 1 б и 1 в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 6 се добавят следните 
алинеи:
“Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, 
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букви а)—в), 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 и течните 
горива от биомаса, които се отчитат 
за целите, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), 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 и течни горива от 
биомаса.“

Or. en

Изменение 427
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 — точка 5а (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 18 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. В член 18 се добавя следният 
параграф 2а:
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„2a. Евростат събира и публикува 
подробна търговска информация 
относно биогоривата, произведени от 
хранителни култури, като тези, 
произведени от зърнени и други 
богати на скорбяла култури, както и 
от захарни маслодайни култури. 
Наличната информация е под 
формата на необединени търговски 
данни отделно за етанола и за 
биодизела, тъй като понастоящем се 
публикуват обобщени данни, в които 
вносът и износът на етанол и 
биодизел са обединени в един набор от 
данни, отнасящи се общо до 
биогоривата. Данните за вноса и 
износа определят вида и 
количеството на биогоривата, 
внесени и употребени от държавите  
членки на ЕС. В тях се съдържа и 
държавата на произход или 
държавата, която изнася 
съответните продукти за ЕС. 
Данните за вноса и износа на 
биологични суровини или на 
междинни продукти се подобряват 
чрез събирането и публикуването от 
Евростат на информация относно 
вноса и износа на суровини, техния 
вид и държава на произход, 
включително за търгуваните на 
вътрешния пазар или междинно 
търгуваните суровини.“

Or. en

Изменение 428
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 5б (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 18 - параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. В член 18 се добавя следният 
параграф 2б:
„2б. Евростат събира и публикува 
подробна информация за заетостта 
относно броя, продължителността и 
заплатите, свързани с пряката, 
непряката и индуцираната заетост, 
създадена от отрасъла на 
биогоривата в ЕС. Европейската 
комисия следва да изработи 
утвърдена методология за измерване 
на работните места, която 
систематично да оценява и 
наблюдава нивата на заетост в 
държавите членки, както и на 
равнище ЕС. Данните за заетостта 
следва да бъдат разпределени по 
секторите етанол и биодизел и ясно 
да посочват местоположението на 
работното място по веригата за 
доставки на биогорива. Понастоящем 
данните за заетостта в областта на 
биогоривата не се включват в 
официалната статистика, като 
оценките на заетостта, с които 
разполагат политиците, варират в 
зависимост от съответното 
определение или методика, приета от 
конкретното проучване, прилагания 
подход за преброяване на работните 
места и степента, в която 
проучванията свързват 
селскостопанската дейност с 
отрасъла на биогоривата. Една 
официална процедура, която изисква 
данните за заетостта да бъдат 
подкрепени от съответните данни и 
прозрачни допускания, би подобрила 
наличието на информация.“

Or. en
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Изменение 429
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 430
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 — точка 6а (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В член 18 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;
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iv) третите страни, чиито права са 
негативно повлияни от операциите, 
се компенсират адекватно;
б) минимални стандарти за 
надеждност и независимо одитиране;
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 
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копия на съответните сертификати;
xii) решенията, взети от Комисията 
съгласно параграф 4 се публикуват на 
същия уебсайт.
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 19, параграф 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 17, 
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 431
Сабине Вилс
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Предложение за директива
Член 2 – точка 6б (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. В член 18 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 25, 
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. 
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 
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параграф 4 споразумението или 
схемата се публикуват на 
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 25б. 
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 432
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 6в (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 18 – параграф 9а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. В член 18 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 
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несъответствие;
— 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 
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 433
Йо Лайнен

Предложение за директива
Член 2 — точка 6а (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 18 – параграф 9а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В член 18 се добавя следният 
параграф 9а:
„9a. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 25, буква б), за да 
предотврати измамната 
класификация на суровините като 
отпадъци, когато не съответстват 
на член 4 от Директива 008/98/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 434
Бас Ейкхаут

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„1. За целите на член 17, параграф 2 
намалението на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива или течни горива от 
биомаса се изчислява, както следва:
а) когато в приложение V, част А или 
Б е установена приета стойност за 
намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността el
за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 



AM\937597BG.doc 57/95 PE513.034v01-00

BG

съответствие с приложение V, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, и когато оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
равни на нула в съответствие с 
част Б към приложение VIII, при 
изчислението се използва тази 
приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, посочена в 
приложение V, част В, като се 
прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII;
в) чрез използване на стойност, 
изчислена като сбор от елементите 
на формулата, посочена в 
приложение V, част В, точка 1, 
където разпределените приети 
стойности в приложение V, част Г 
или Д могат да бъдат използвани за 
някои елементи, а действителните 
стойности, изчислени в 
съответствие с методиката, 
установена в приложение V, част В 
— за всички останали елементи, като 
се прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII.“

Or. en

Изменение 435
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 436
Ан Делво

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 437
Ан Делво, Романа Йордан

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 438
Ан Делво, Романа Йордан

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква -аа) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Позоваване на включването на емисиите от НЗП в изчислението на емисиите на 
парникови газове от биогорива, превишаващи пределната стойност.
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Изменение 439
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква б)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 5 – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 440
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини); включване на 
допълнителни стойности, ако на 
пазара навлязат нови суровини за 
биогорива; както и разработване на 
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емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.“

Or. en

Обосновка

Факторите по отношение на непреките промени в земеползването, определени в 
приложение VIII, нямат солидна научна основа, поради което следва да бъдат 
заличени.

Изменение 441
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: 
„2.

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25, буква б) за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини); включване 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. fr
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Изменение 442
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини); включване 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

Изменение 443
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини); включване 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

Член 19, параграф 5 съдържа съществени елементи от директивата и следователно 
не попада в обхвата на делегираните актове.

Изменение 444
Пилар Аюсо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: в) параграф 6 се заличава.

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25, буква б) за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини); включване на 
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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. es

Изменение 445
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за адаптиране 
на приложение VIII 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 
(тоест на равнище суровини); 
включване 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.

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за адаптиране 
на приложение VІІІ към техническия и 
научния напредък, определяне на
стойности във връзка с непреките
промени в земеползването за всяка 
календарна година съгласно 
приложение VІІІ, въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация (тоест на равнище 
суровини); включване 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.
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Изменение 446
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква ва) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) добавя се следният параграф 6a:
„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 VIII 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 
маслодайни култури, или други видове 
наземни енергийни култури.“

Or. en

Изменение 447
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква г)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение V към 
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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. fr

Изменение 448
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква г)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 449
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква да) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 8а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) добавя се следният параграф:
„8a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове по член 25б 
за установяването на подробни 
определения, включително 
технически спецификации, изисквани 
за категориите, посочени в 
приложение V, част В, точка 9.“

Or. es

Изменение 450
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква дб) (нова)
Директива 2009/28/EО
Член 19 – параграф 8б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) добавя се следният параграф:
„8б. Най-късно до 31 декември 2015 г. 
Комисията представя законодателно 
предложение, което включва по-
нататъшни мерки за смекчаване на 
непреките промени в земеползването, 
като например използването на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство на култури върху 
изоставена или неизползвана земя, 
чрез премия, подобна на тази, 
определена за биомасата, получена от 
земя при условията на приложение V, 
част В, точка 8.“

Or. es

Изменение 451
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
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Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 8
Директива 2009/28/EО
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Член 21 се заличава. 8. Параграф 2 от член 21 се заличава.

Or. en

Изменение 452
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Конвенционалните биогорива до количеството, произведено в действителност в ЕС, 
не предизвикват никакви непреки промени в земеползването, както е признато от 
Комисията. Всяко допълнително количество конвенционални биогорива обаче следва 
да се произвежда от биомаса, която не представлява непряка промяна в 
земеползването, както е определено в приложение VIII.

Изменение 453
Брита Раймерс

Предложение за директива
Член 2 – точка 9
Директива 2009/28/EО
Член 22 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 454
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. es
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Изменение 455
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. В член 22, параграф 2 се заличава.

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

Or. en

Изменение 456
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Вмъква се следният член 25б: заличава се
„Член 25б
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
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Комисията при спазване на 
условията, предвидени в настоящия 
член.
2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея и 
член 19, параграфи 5—7, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея и 
член 19, параграфи 5—7, 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.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 3, параграф 4, буква г), член 5, 
параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея или член 19, 
параграфи 5—7, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или 
Съветът не повдигнат възражение в 
срок от 2 месеца след получаване на 
нотификацията за него, или ако 
преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок може 
да бъде удължен с 2 месеца по искане 
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на Европейския парламент или на 
Съвета.“

Or. fr

Изменение 457
Джули Гърлинг

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея и 
член 19, параграфи 6 и 7, се предоставя 
на Комисията за период от 5 години, 
считано от [Службата за публикации 
трябва да попълни 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 458
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
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Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г) 
и член 5, параграф 5, се предоставя на 
Комисията за 5 години, считано от 
[датата на влизане в сила на настоящата 
директива], с възможност за 
удължаване на този срок.

Or. en

Изменение 459
Джанкарло Скота, Оресте Роси

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 460
Пилар Аюсо
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Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, буква оа), член 5, 
параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5, 7 и 8, се предоставя на 
Комисията за неопределен период от 
време, считано от [датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

Or. es

Изменение 461
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г),
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5—7, 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 2, буква оа), член 5, 
параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5, 7 и 8, 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. es
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Изменение 462
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г),
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5—7, 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 3, параграф 4, буква г) 
и член 5, параграф 5 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 463
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г),
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5—7, може да бъде 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея и 
член 19, параграфи 6 и 7, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
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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.

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 464
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г),
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея и член 19, 
параграфи 5—7, 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 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея и 
член 19, параграфи 5—7, 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. it

Изменение 465
Пилар Аюсо
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Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, буква г), член 5, параграф 5, 
член 17, параграф 3, буква в), трета 
алинея или член 19, параграфи 5—7, 
влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не повдигнат 
възражение в срок от 2 месеца след 
получаване на нотификацията за него, 
или ако преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок може 
да бъде удължен с 2 месеца по искане
на Европейския парламент или на 
Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
буква оа), член 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея или 
член 19, параграфи 5, 7 и 8, влиза в сила 
само ако Европейският парламент или 
Съветът не повдигнат възражение в срок 
от 2 месеца след получаване на 
нотификацията за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът уведомят 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. es

Изменение 466
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, буква г), член 5, параграф 5, 
член 17, параграф 3, буква в), трета 
алинея или член 19, параграфи 5—7,
влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не повдигнат 
възражение в срок от 2 месеца след 
получаване на нотификацията за него, 
или ако преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) и член 5, 
параграф 5 влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
повдигнат възражение в срок от 2 
месеца след получаване на 
нотификацията за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът уведомят 
Комисията, че няма да повдигат 
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уведомят Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.”

възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.”

Or. en

Изменение 467
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/EО
Член 25б – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, буква г), член 5, параграф 5, 
член 17, параграф 3, буква в), трета 
алинея или член 19, параграфи 5—7, 
влиза в сила само ако Европейският 
парламент или Съветът не повдигнат 
възражение в срок от 2 месеца след 
получаване на нотификацията за него, 
или ако преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът 
уведомят Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.”

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 
параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея или член 19, 
параграфи 5—7, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
повдигнат възражение в срок от 2 
месеца след получаване на 
нотификацията за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът уведомят 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.”

Or. it

Изменение 468
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 
декември 2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 

До [една година от влизане в сила на 
настоящата директива], Комисията 
представя доклад на Европейския 
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основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, за 
ограничаване на емисиите на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
свързани с производството на 
биогорива и течни горива от биомаса. 
Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на най-
добрите налични научни данни, за 
въвеждане на фактори за 
оценяваните количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването в съответните 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и 
преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за 
биогоривата от суровини, за които не 
е нужна земя, и от нехранителни 
култури съгласно член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/ЕО.

парламент и на Съвета за преглед на 
положителното и отрицателното 
екологично, социално и икономическо 
въздействие на конвенционалните 
биогорива и течни горива от биомаса, 
както и на тези от ново поколение.
Докладът е въз основа на най-добрата 
налична научна информация.

В доклада се прави преглед на 
екологичното въздействие на
биогоривата и течните горива от 
биомаса, наред с другото, върху 
емисиите на парникови газове, 
биологичното разнообразие, почвите 
и усвояването им.

При оценката на икономическото 
въздействие на биогоривата и 
течните горива от биомаса в доклада 
се вземат предвид разходите, които 
пряко и косвено се поемат от 
европейските потребители и 
данъкоплатци, по-специално тези, 
произтичащи от схемите за 
подпомагане и цените на горивата, 
както и работните места, пряко 
създадени в отрасъла на биогоривата 
и течните горива от биомаса.
Прегледът на социалното 
въздействие на биогоривата и 
течните горива от биомаса 
разглежда споделянето на ползите и 
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рисковете с трети страни в 
регионите, от които произхождат 
суровините, по-специално коренното 
население и местните общности. 
Разглежда се също прилагането и 
ефективността на съществуващите 
правила за социална устойчивост, 
наред с другото, както е предвидено в 
признатите доброволни схеми.
При оценката на екологичното, 
социалното и икономическото 
въздействие на биогоривата и 
течните горива от биомаса, докладът 
взема предвид техническата и 
икономическата наличност на 
устойчиви суровини и пропуснатите 
ползи от отклоняването им от друга 
употреба, по-специално от използване 
в производството на храна и фуражи, 
в продукти или като естествени 
торове. Следва да се разгледа целият 
жизнен цикъл на конвенционалните 
биогорива и на течните горива от 
биомаса, както и на тези от ново 
поколение. Използването на 
изкопаеми горива на всеки етап от 
жизнения цикъл, по-специално за 
производството на торове, както и 
енергията за обработване и 
транспорт, се анализират с оглед 
оценката на енергийната 
възвращаемост от инвестираната 
енергия както за конвенционалните 
биогорива и течни горива от биомаса, 
така и за тези от ново поколение, и с 
цел проверка на въздействието върху 
енергийната сигурност на 
биогоривата и течните горива от 
биомаса.
Ако е уместно с оглед на доклада, 
Комисията отправя предложения 
към Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en
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Изменение 469
Бас Ейкхаут, Дан Йоренсен

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 
31 декември 2017 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета за 
преглед, въз основа на най-добрите и 
най-нови налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, за 
ограничаване на емисиите на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването,
свързани с производството на 
биогорива и течни горива от биомаса. 
Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на най-добрите 
налични научни данни, за въвеждане 
на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за 
устойчивост, които да се прилагат 
от 1 януари 2021 г., и преглед на 
ефективността на стимулите, 
предоставяни за биогоривата от 
суровини, за които не е нужна земя, и от 
нехранителни култури съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Комисията представя най-късно до
31 декември 2015 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета за 
преглед на напредъка по 
разработването на схема за 
сертифициране на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени при нисък риск от НПЗ, и 
нейната ефективност, с оглед на 
прилагането на нулеви прогнозни 
емисии вследствие на непреки промени 
в земеползването, при изчисляването 
на емисиите на парникови газове през 
целия жизнен цикъл съгласно 
Директиви 2009/30/ЕО и 2009/28/ЕО. 
Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение и преглед на 
ефективността на стимулите, 
предоставяни за биогоривата от 
суровини, за които не е нужна земя, и от 
нехранителни култури съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/ЕО.

Or. en

Изменение 470
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Член 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за 
оценяваните количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването в съответните 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и 
преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за 
биогоривата от суровини, за които не е 
нужна земя, и от нехранителни култури 
съгласно член 3, параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/ЕО.

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за установяване на съответните 
критерии за устойчивост за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно 
член 3, параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/ЕО.

Or. en

Изменение 471
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 
31 декември 2017 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета за 
преглед, въз основа на най-добрите и 
най-нови налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 

Комисията представя преди 
31 декември 2018 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета за 
преглед, въз основа на най-добрите и 
най-нови налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
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настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни 
данни, за въвеждане на фактори за 
оценяваните количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването в съответните 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и 
преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за 
биогоривата от суровини, за които не 
е нужна земя, и от нехранителни 
култури съгласно член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/ЕО.

настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса.

Or. es

Изменение 472
Софи Окони

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
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за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за 
биогоривата от суровини, за които не 
е нужна земя, и от нехранителни 
култури съгласно член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/ЕО.

за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г.

Or. fr

Изменение 473
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за 
оценяваните количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването в съответните
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и преглед 
на ефективността на стимулите, 
предоставяни за биогоривата от 
суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът включва 
анализ за оценка на въздействието на
производството на биогорива върху 
отраслите на горското стопанство и 
наличието на ресурси от дървесина. 
Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на най-добрите 
налични научни данни, за въвеждане на 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат за предоставяне на стимули 
за биогоривата от суровини, за които не 
е нужна земя, съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от
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член 3, параграф 4, буква г) от
Директива 2009/28/ЕО.

Директива 2009/28/ЕО.

Or. en

Изменение 474
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 
декември 2017 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
за преглед, въз основа на най-добрите
и най-нови налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, за 
ограничаване на емисиите на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

1. В съответствие с процедурата по 
консултиране, посочена в член 25, 
параграф 2, Комисията изготвя преди 
31 декември 2017 г. най-добрите 
научни данни за емисиите на парникови 
газове вследствие на НПЗ, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса.

2. Въз основа на най-добрите налични 
научни данни, Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета преди 31 декември 2018 г. 
доклад, включващ оценка на 
наличието на икономически 
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ефективни биогорива от суровини, за 
които не е нужна земя, и от 
нехранителни култури до 2020 г., 
както и на емисиите на парникови 
газове вследствие на непреки промени 
в земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно 
член 3, параграф 4, буква г) и д) от 
Директива 2009/28/ЕО.

Or. en

Изменение 475
Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията представя преди 31 
декември 2020 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите данни, получени 
в съответствие с научния метод, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
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на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

на най-добрите данни, получени в 
съответствие с научния метод, за 
въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно 
член 3, параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/ЕО. Прилагането на 
факторите, посочени в първия 
параграф, за очакваните емисии 
вследствие на непреките промени в 
земеползването, към инсталации за 
биогорива, които са влезли в 
експлоатация преди 2017 г., може да 
не постигне ефекта от 
категоризиране на биогоривата, 
произведени там, така че те вече да 
не отговарят на критериите за 
устойчивост. Все пак това трябва да 
зависи от биогоривата, постигащи 
икономии на емисии от най-малко 
45 %. До края на 2017 г. тази 
разпоредба следва да влезе в сила за 
всички инсталации за биогорива.

Or. de

Обосновка

Научните доказателства, използвани за целите на закона, трябва да съответстват 
на научния метод. Затова експертните доклади са от съществено значение. За да 
може критериите за устойчивост да бъдат допълнени с факторите по отношение на 
НПЗ, първо трябва да се докаже, че те са жизнеспособни на пазара. В този случай в 
закона трябва да бъдат включени подходящи клаузи относно завареното положение.

Изменение 476
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 
декември 2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Комисията представя преди 
31 декември 2018 г. доклад на 
Европейския парламент и на Съвета за 
преглед, въз основа на най-добрите и 
най-нови налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Or. en

Изменение 477
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
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на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури.

Or. it

Изменение 478
Гастон Франко, Доминик Власто, Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за:
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непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

— ограничаване на емисиите на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса;
— насърчаване на научните 
изследвания и развитието на 
иновативни технологии в държавите 
членки и отчитане на 
необходимостта от подобряване на 
сигурността на доставките на 
дизелови горива.

Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на най-добрите 
налични научни данни, за въвеждане на 
фактори за оценяваните количества 
емисии вследствие на непреки промени 
в земеползването в съответните 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и преглед 
на ефективността на стимулите, 
предоставяни за биогоривата от 
суровини, за които не е нужна земя, и от 
нехранителни култури съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Една от трите цели на настоящото преразглеждане на директивата е да се насърчи 
по-силното навлизане на пазара на биогоривата от ново поколение. Затова докладът 
за ефективността на мерките, който Комисия представя, следва да включва и този 
ключов аспект на преразглеждането.



AM\937597BG.doc 93/95 PE513.034v01-00

BG

Изменение 479
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 
които да се прилагат от 1 януари 2021 г., 
и преглед на ефективността на 
стимулите, предоставяни за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за преглед, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични научни данни, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Той съдържа анализ 
на оценката на въздействието на 
производството на биогорива върху 
дърводобивната промишленост, 
наличието на ресурси от дървесина и 
секторите, които използват биомаса.
Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на най-добрите 
налични научни данни, за въвеждане на 
фактори за оценяваните количества 
емисии вследствие на непреки промени 
в земеползването в съответните 
критерии за устойчивост, които да се 
прилагат от 1 януари 2021 г., и преглед 
на ефективността на стимулите, 
предоставяни за биогоривата от 
суровини, за които не е нужна земя, и от 
нехранителни култури съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Or. fr

Изменение 480
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Юдит А. Меркис, Неса Чилдърс, Марио Пирило, 
Брита Томсен
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Предложение за директива
Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвеститорите вземат предвид 
факта, че технологиите за 
производство на биогорива са все още 
в процес на развитие и на по-късен 
етап могат да се предприемат по-
нататъшни мерки за смекчаване на 
отрицателните въздействия.

Or. en

Изменение 481
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, не по-късно от [дванадесет 
месеца след нейното приемане]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива, не по-късно от [две години
след нейното приемане]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

Or. en

Изменение 482
Жан-Пиер Оди

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
[двадесетия] ден след публикуването ѝ в 

Настоящата директива влиза в сила на 
[двадесетия] ден след публикуването й в 
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Официален вестник на Европейския 
съюз.

Официален вестник на Европейския 
съюз. Тя се предоставя в консолидиран 
вид в срок от три месеца след 
влизането ѝ в сила.

Or. fr


