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Изменение 483
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложението се заличава.

Or. en

Изменение 484
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение I - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложенията към Директива 98/70/ЕО 
се изменят, както следва:

Приложенията към Директива 98/70/ЕО, 
изменена с Директива 2009/30/ЕО от 
23 април 2009 г., се изменят, както 
следва:

Or. en

Обосновка

С цел постигане на яснота.

Изменение 485
Ан Делво, Романа Йордан

Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
edl = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
преки промени в земеползването;
eiluc = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването;
ep = емисиите от обработка;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използваното 
гориво;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
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Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Обосновка

Въвеждането на фактора НПЗ (eiluc) гарантира, че този вид емисии са взети под 
внимание при определяне на съответствието с критериите за намаление на емисиите 
на парникови газове.

Изменение 486
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
преки промени в земеползването;
eiluc = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването;
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ep = емисиите от обработка;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използваното 
гориво;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Изменение 487
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee
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където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
промени в земеползването;
eiluc = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването;
ep = емисиите от обработка;
etd = емисиите от транспорт и
разпределение;
eu = емисиите от използваното 
гориво;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Изменение 488
Брита Раймерс
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Предложение за директива
Приложение I – точка 1
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en

Изменение 489
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение I – точка 1
Директива 98/70/EО
Приложение IV – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. es

Изменение 490
Владко Тодоров Панайотов
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Предложение за директива
Приложение I – точка 1
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) точка 7 се заменя със следното: а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването, el, се изчисляват чрез 
разпределяне поравно на общите 
емисии за период от 20 години. За 
изчисляване на тези емисии се прилага 
следната формула:

„7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването, el, се изчисляват чрез 
разпределяне поравно на общите 
емисии за период от 20 години. За 
изчисляване на тези емисии се прилага 
следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

където: където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на промени 
във въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването (изразени 
като маса (в грамове) на CO2 еквивалент 
за единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);

el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на промени 
във въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването (изразени 
като маса (в грамове) на CO2 еквивалент 
за единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);

CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно земеползване 
(изразени като маса (в тонове) на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). Като референтно се 
отчита използването на земята през по-
късния от следните два периода: през 
януари 2008 г. или през време, 
предхождащо с 20 години добиването 
на суровината;

CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно земеползване 
(изразени като маса на наличния 
въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). Като референтно се 
отчита използването на земята през по-
късния от следните два периода: през 
януари 2008 г. или през време, 
предхождащо с 20 години добиването 
на суровината;

CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 

CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
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продължение на повече от една година, 
стойността на CSA се равнява на 
оценените запаси на единица площ или 
след 20 години, или при достигане на 
максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое от 
двете условия настъпи по-рано; и

продължение на повече от една година, 
стойността на CSA се равнява на 
оценените запаси на единица площ или 
след 20 години, или при достигане на 
максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое от 
двете условия настъпи по-рано; 

P = производителността на културата 
(измерена в количество енергия от 
биогориво на единица площ на година).“

P = производителността на културата 
(измерена в количество енергия от 
биогориво на единица площ на година); 
и
eB = премия от 29 gCO2eq/MJ за 
биогоривата, ако биомасата е 
получена от възстановена земя с 
влошено качество, при условията, 
предвидени в точка 8.“

б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 491
Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение IІ– точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение ІV – част В – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следната точка:
„19a. Емисиите от добива или 
отглеждането (eec), от преките 
промени в земеползването (el) и от 
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непреките промени в земеползването 
(eiluc) се разпределят към странични 
продукти въз основа на тяхното 
енергийно съдържание. 
Разпределените към страничните 
продукти емисии се считат за 
допълнение на емисиите, 
разпределени към основния продукт.“

Or. en

Изменение 492
Ан Делво

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение ІV – част В – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следната точка:
„19a. Емисиите от непреките 
промени в земеползването (eiluc) се 
считат за равни на нула до 31 
декември 2017 г., а от 1 януари 2018 г. 
се изчисляват съгласно 
приложение V.“

Or. en

Обосновка

Методологията на изчисляване на този фактор следва се уеднакви с другите 
методологии с цел яснота и леснота при сравняването, а включването на емисиите 
от непреки промени в земеползването, считано от 2018 г., следва специално да се 
укаже.

Изменение 493
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение IІ– точка 1 – буква ба) (нова)
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Директива 98/70/ЕО
Приложение ІV – част В – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следната точка:
„19a. Емисиите от непреки промени в 
земеползването (eiluc)се изчисляват 
съгласно приложение V.“

Or. en

Изменение 494
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното приложение V: заличава се
„Приложение V
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива непреки промени в 
земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла 

12

Захарни 
култури

13
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Маслодайни 
култури 

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение ІV.“

Or. en

Обосновка

Виж обосновките на измененията на член 7а, параграф 6 и член 7б, параграф 2.

Изменение 495
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/EО
Приложение V
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното приложение V: заличава се
„Приложение V
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива непреки промени в 
земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури

55

Част Б. Биогорива и други течни 
горива от биомаса, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
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т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“

Or. es

Изменение 496
Криста Клас

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на биогорива 
непреки промени в земеползването

Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на биогорива 
непреки промени в земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Ще се счита, че оценените 
количества емисии, дължащи се на 
непреки промени в земеползването на 
биогоривата, произведени от 
преобразуването на растително 
нишесте, захарни култури и/или 
мастни киселини, получени чрез 
отглеждане, се определят от 
Комисията за всяка юридическа 
година.

Житни растения 
и други култури, 
богати на 
скорбяла

12 За оценяване на емисиите, дължащи 
се на непреки промени в 
земеползването, се прилага следната 
формула:

Захарни култури 13 За оценяване на брутните годишни 
емисии в резултат на изменения във 
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въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването 
(Egross iluc global) се прилага следната 
формула:

Маслодайни 
култури

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

където:
LUCglobal = глобалните промени в 
земеползването в годината, 
предхождаща годината на 
производство на биогориво 
(референтна година) (изчислени на 
единица площ (ха));
∑ dLUC = натрупаните глобални 
промени, дължащи се на преки 
промени в земеползването, в резултат 
на производството на биогорива през 
предходната година (изчислени на 
единица площ (ха));
CSRW = предишните въглеродни 
запаси (изразени като маса (в тонове) 
на наличния въглерод, включително в 
почвата и в растителността) в 
предходната година за 
новокултивираните зони в цял свят;
CSAW = настоящите въглеродни 
запаси (изразени като маса (в тонове) 
на наличния въглерод, включително в 
почвата и в растителността) в 
предходната година за 
новокултивираните зони в цял свят; 
В случаите, когато въглеродните 
запаси се натрупват в продължение 
на повече от една година, 
стойността на CSAW се равнява на 
предвижданите запаси на единица 
площ след 20 години или при 
достигане на максимална степен на 
развитие на културите, в зависимост 
от това кое от двете условия се 
изпълни по-рано;
За изчисляване на нетните годишни 
емисии в резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването 
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(Enet iluc global) се прилага следната 
формула:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
където:
Enet iluc global = годишните емисии 
на парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси 
(изразени като маса (в тонове) на 
наличния CO2 еквивалент), намален с 
20 % за компенсация на 
несигурността при оценяването;
За оценяване на емисиите, дължащи 
се на непреки промени в 
земеползването, на единица енергия 
от биогориво се прилага следната 
формула:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
където:
FSbiofuels = дял на суровините 
(растително нишесте, захарни 
култури и/или мастни киселини, 
получени чрез отглеждане, изразени 
като маса (в тонове)), превърнати в 
биогорива през предходната година, 
разделени на глобалните зеленчукови 
култури, получени чрез отглеждане 
(изразени като маса (в тонове)), 
произведени през годината, 
предхождаща референтната година;
Enbiofuels = енергийно съдържание 
(изразено като енергийно съдържание 
(в гигаджаули), определено на базата 
на най-ниската стойност при 
загряване) на глобалното 
производство на биогорива през 
предходната година;
1000 = коефициент на преобразуване 
t/GJ на g/MJ.

Or. en
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Обосновка

Въвеждане на методология, съответстваща на методологията, включена в част В, 
параграф 7 на приложение ІV, за оценените количества емисии, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, на базата на суровините, използвани за 
производството на биогорива.

Изменение 497
Бас Ейкхаут 

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част А – таблица – ред 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нехранителни 
енергийни култури

15

Or. en

Изменение 498
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;

а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение и 
суровини, включени в част А от 
настоящото приложение, за които 
оценените количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването, все още не са 
установени за референтната година;

Or. en



AM\937598BG.doc 21/107 PE513.035v01-00

BG

Обосновка

Въвеждане на методология, съответстваща на методологията, включена в част В, 
параграф 7 на приложение ІV, за оценените количества емисии, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, на базата на суровините, използвани за 
производството на биогорива.

Изменение 499
Йо Лайнен

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част Б – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) суровини, които не са пуснати на 
пазара и са произведени на местно 
равнище за консумация от пътни 
превозни средства или непътна 
подвижна техника, използвана 
основно за вътрешни земеделски цели.

Or. en

Изменение 500
Ан Делво, Романа Йордан

Предложение за директива
Приложение IІ – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee
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където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
edl = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
преки промени в земеползването;
eiluc = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването;
ep = емисиите от обработка;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използваното 
гориво;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Обосновка

Въвеждането на фактора НПЗ (eiluc) гарантира, че този вид емисии са взети под 
внимание при определяне на съответствието с критериите за намаление на емисиите 
на парникови газове.
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Изменение 501
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение IІ – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
преки промени в земеползването;
eiluc = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването;
ep = емисиите от обработка;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използваното 
гориво;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
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геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Изменение 502
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение IІ – точка 1 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
промени в земеползването;
eiluc = средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
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непреки промени в земеползването;
ep = емисиите от обработка;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използваното 
гориво;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Изменение 503
Брита Раймерс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Изменение 504
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 98/70/EО
Приложение V – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. es

Изменение 505
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. en
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Изменение 506
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част В – точки 7, 8, 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) точка 7 се заменя със следното: а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването, el, се изчисляват чрез 
разпределяне поравно на общите 
емисии за период от 20 години. За 
изчисляване на тези емисии се прилага 
следната формула:

„7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването, el, се изчисляват чрез 
разпределяне поравно на общите 
емисии за период от 20 години. За 
изчисляване на тези емисии се прилага 
следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

където: където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на промени 
във въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването (изразени 
като маса (в грамове) на CO2 еквивалент 
за единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);

el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на промени 
във въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването (изразени 
като маса (в грамове) на CO2 еквивалент 
за единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);

CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно земеползване 
(изразени като маса (в тонове) на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). Като референтно се 
отчита използването на земята през по-
късния от следните два периода: през 
януари 2008 г. или през време, 
предхождащо с 20 години добиването 
на суровината;

CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно земеползване 
(изразени като маса (в тонове) на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). Като референтно се 
отчита използването на земята през по-
късния от следните два периода: през 
януари 2008 г. или през време, 
предхождащо с 20 години добиването 
на суровината;

CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 

CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
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земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
продължение на повече от една година, 
стойността на CSA се равнява на 
оценените запаси на единица площ или 
след 20 години, или при достигане на 
максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое от 
двете условия настъпи по-рано; и

земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
продължение на повече от една година, 
стойността на CSA се равнява на 
оценените запаси на единица площ или 
след 20 години, или при достигане на 
максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое от 
двете условия настъпи по-рано; 

P = производителността на културата 
(измерена в количество енергия от 
биогориво на единица площ на година).“

P = производителността на културата 
(измерена в количество енергия от 
биогориво на единица площ на година); 
както и
eB = премия от 29 gCO2eq/MJ за 
биогоривата, ако биомасата е 
получена от възстановена земя с 
влошено качество, при условията, 
предвидени в точка 8.“

б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 507
Рика Пакаринен

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 11



PE513.035v01-00 32/107 AM\937598BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 11 се добавя следната 
алинея:
„Ако в дадена инсталация за 
производство на гориво се използва 
енергия от възобновяеми източници, 
генерирана на друго място, с 
гарантиран произход съгласно член 15, 
равнището на емисии на парникови 
газове на електричеството се счита 
за нулево. Равнището на емисии на 
парникови газове на електричеството 
от възобновяеми източници, 
генерирано в инсталацията, също 
така се счита за нулево.“

Or. en

Обосновка

Желателно е да се окуражават инсталациите за производство да използват енергия 
от възобновяеми източници, ако използват енергия, генерирана отвън. Това ще донесе 
полза и на инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници в 
региона, като увеличи търсенето на такъв вид енергия.

Изменение 508
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) точка 16 се заменя със следния 
текст:
16. Намаленията на емисиите в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия или 
топлинна енергия в когенерационен 
режим [...] се отчитат във връзка с 
допълнителната електроенергия или 
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топлинна енергия, произведена от 
инсталациите за производство на 
горива, които имат когенерационни 
съоръжения, освен в случаите, когато 
горивото, използвано за 
когенерацията, не е остатъчен 
продукт от селскостопанска култура, 
а представлява друг вид страничен 
продукт. При отчитането на тази 
допълнително произведена 
електроенергия или топлинна енергия 
мощността на когенерационния блок 
се приема за минимално 
необходимата, за да може 
когенерационната единица да 
осигурява топлинната или 
електроенергията, необходима за 
производство на горивото.
Намалението на емисиите на 
парникови газове, свързано с тази 
допълнително произведена 
електроенергия или топлинна 
енергия, се приеме за равно на 
количеството парникови газове, 
които биха били отделени при 
генериране на равно количество 
електроенергия или топлинна енергия 
от централа, използваща същото 
гориво като когенерационната 
единица.

Or. en

Обосновка

Целта на Директива 2004/8/ЕО е да се намали търсенето на първична енергия чрез 
насърчаване на комбинирани топло- и електроцентрали, когато съществува търсене 
на полезна допълнителна топлинна енергия. В Северна Европа определено съществува 
търсене на допълнителна топлинна енергия. В съответствие с настоящата 
директива ефективните комбинирани топло- и електроцентрали следва да бъдат 
признати като част от производството на биогорива. По тази причина методът на 
разпределяне следва да бъде разширен, така че да обхване полезната допълнителна 
топлинна енергия в рамките на критериите за изчисляване на емисиите по смисъла на 
Директивата за възобновяемите енергийни източници.
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Изменение 509
Ан Делво

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следната точка:
„19a. Емисиите, дължащи се на
непреки промени в земеползването 
(eiluc) се считат за равни на нула до 31 
декември 2017 г., а от 1 януари 2018 г. 
се изчисляват съгласно 
приложение VІІІ.“

Or. en

Обосновка

Методологията на изчисляване на този фактор следва се уеднакви с другите 
методологии с цел яснота и леснота при сравняването, а включването на емисиите 
от непреки промени в земеползването, считано от 2018 г., следва специално да се 
укаже.

Изменение 510
Критон Арсенис, Дан Йоренсен, Неса Чилдърс, Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение II – точка 1 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следната точка:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването 
(eiluc,) се изчисляват съгласно 
приложение VIII.“

Or. en
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Изменение 511
Брита Раймерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното 
приложение VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива непреки промени в 
земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла 

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури 

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
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земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение ІV.“

Or. en

Обосновка

Докато науката за промените в земеползването и непреките ефекти се намира в 
прекалено ранна фаза на развитие (както се посочва в член 3), би било 
непоследователно факторите, свързани с НПЗ, да се използват в изчисленията.

Изменение 512
Ерик Банки

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното 
приложение VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива непреки промени в 
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земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла 

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури 

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
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приложение ІV.“

Or. en

Изменение 513
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното 
приложение VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива непреки промени в 
земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла 

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури 

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
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нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“

Or. en

Изменение 514
Пилар Аюсо, Пабло Ариас Ечеверия

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното 
приложение VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса непреки промени в 
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земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури

55

Част Б. Биогорива и други течни 
горива от биомаса, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
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промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“

Or. es

Изменение 515
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение VIII – Част A

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на биогорива 
непреки промени в земеползването

Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на биогорива 
непреки промени в земеползването

Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването 
(gCO2eq/MJ)

Ще се счита, че оценените 
количества емисии, дължащи се на 
непреки промени в земеползването на 
биогоривата, произведени от 
преобразуването на растително 
нишесте, захарни култури и/или 
мастни киселини, получени чрез 
отглеждане, се определят от 
Комисията за всяка юридическа 
година.

Житни растения 
и други култури, 
богати на 
скорбяла 

12 За оценяване на емисиите, дължащи 
се на непреки промени в 
земеползването, се прилага следната 
формула:

Захарни култури 13 За оценяване на брутните годишни 
емисии в резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването 
(Egross iluc global) се прилага следната 
формула:

Маслодайни 
култури 

55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

където:
LUCglobal = глобалните промени в 
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земеползването в годината, 
предхождаща годината на 
производство на биогориво 
(референтна година) (изчислени на 
единица площ (ха));
∑ dLUC = натрупаните глобални 
промени, дължащи се на преки 
промени в земеползването, в резултат 
на производството на биогорива през 
предходната година (изчислени на 
единица площ (ха));
CSRW = предишните въглеродни 
запаси (изразени като маса (в тонове) 
на наличния въглерод, включително в 
почвата и в растителността) в 
предходната година за 
новокултивираните зони в цял свят;
CSAW = настоящите въглеродни 
запаси (изразени като маса (в тонове) 
на наличния въглерод, включително в 
почвата и в растителността) в 
предходната година за 
новокултивираните зони в цял свят; 
В случаите, когато въглеродните 
запаси се натрупват в продължение 
на повече от една година, 
стойността на CSAW се равнява на 
предвижданите запаси на единица 
площ след 20 години или при 
достигане на максимална степен на 
развитие на културите, в зависимост 
от това кое от двете условия се 
изпълни по-рано;
За изчисляване на нетните годишни 
емисии в резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
непреки промени в земеползването 
(Enet iluc global) се прилага следната 
формула:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
където:
Enet iluc global = годишните емисии 
на парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси 
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(изразени като маса (в тонове) на 
наличния CO2 еквивалент), намален с 
20 % за компенсация на 
несигурността при оценяването;
За оценяване на емисиите, дължащи 
се на непреки промени в 
земеползването, на единица енергия 
от биогориво се прилага следната 
формула:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
където:
FSbiofuels = дял на суровините 
(растително нишесте, захарни 
култури и/или мастни киселини, 
получени чрез отглеждане, изразени 
като маса (в тонове)), превърнати в 
биогорива през предходната година, 
разделени на глобалните зеленчукови 
култури, получени чрез отглеждане 
(изразени като маса (в тонове)), 
произведени през годината, 
предхождаща референтната година;
Enbiofuels = енергийно съдържание 
(изразено като енергийно съдържание 
(в гигаджаули), определено на базата 
на най-ниската стойност при 
загряване) на глобалното 
производство на биогорива през 
предходната година;
1000 = коефициент на преобразуване 
t/GJ на g/MJ.

Or. en

Обосновка

Въвеждане на методология, съответстваща на методологията, включена в 
параграф 7 на приложение V, за изчисляване на очакваните емисии, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, на базата на запасите от суровини, използвани за 
производството на биогорива.
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Изменение 516
Бас Ейкхаут

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIІІ – част А – таблица – ред 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нехранителни 
енергийни култури

15

Or. en

Изменение 517
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VІІI - част Б - буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;

а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение, 
както и суровини, включени в част А 
на настоящото приложени, за които 
оценените количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването, все още не са 
установени за референтната година;

Or. en

Обосновка

Въвеждане на методология, съответстваща на методологията, включена в 
параграф 7 на приложение V, за изчисляване на очакваните емисии, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, на базата на запасите от суровини, използвани за 
производството на биогорива.
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Изменение 518
Йо Лайнен

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VІІI – част Б – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) суровини, които не са пуснати на 
пазара и са произведени на местно 
равнище за консумация от пътни 
превозни средства или непътна 
подвижна техника, използвана 
основно за вътрешни земеделски цели.

Or. en

Изменение 519
Ерик Банки

Предложение за директива
Приложение ІI – точка 2a (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIIIа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Добавя се следното 
приложение VІІІа:
„A. Биомаса, която не води до непреки 
промени в земеползването, съгласно 
подробното определение в 
процедурите, одобрени от Комисията 
в дадена одобрена национална схема, 
е:
1. Биомаса, отглеждана като втора 
годишна реколта, на площ, която не е 
била използвана за отглеждане на 
втора годишна реколта преди това;
2. Биомаса, получена в резултат на 
повишаване на добива, което не би се 
случило при липса на търсене от 
страна на сектора на биогоривата, 
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както е описано в част Б на 
настоящото приложение;
Б. Анализи във връзка със засилването 
на интензивността на реколтата
1. По отношение на всеки вид 
отглеждана култура, която използва 
1 % или повече от обработваемата 
земя в дадена държава членка (или във 
всяка трета държава, която желае да 
представи национална схема), 
националната схема може да 
сертифицира биомаса като неводеща 
до непреки промени в земеползването 
до количеството, с което тонажът 
на въпросната култура, определен в 
част Б, точка 4, надвишава тонажа 
за същата култура, определен в 
част Б, точка 3.
2. По отношение на всеки вид 
отглеждана култура, която през 
2008 г. е използвала 1 % или повече от 
обработваемата земя в тази държава 
членка (или във всяка трета държава, 
която желае да представи 
национална схема), държавата 
изчислява годишното увеличение на 
добива от културата на своята 
територия, на базата на изходното 
ниво за средните стойности на 
общия добив в три последователни 
години и крайните тригодишни 
средни стойности на добива.
а) изходното ниво за средните 
стойности в три последователни 
години е средният тонаж на хектар 
на въпросната култура през 1997, 1998 
и 1999 г.;
б) крайните тригодишни средни 
стойности на добива е средният 
тонаж на хектар на въпросната 
култура през 2006, 2007 и 2008 г.;
в) предполагаемият годишен добив е 
увеличението на добива (изразено в 
проценти), което би се получило 
вследствие на увеличаването на 
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средните стойности за изходния 
тригодишен период до средните 
стойности за крайния тригодишен 
период в рамките на 9 години. Ако 
резултатът от това изчисление е 
нула или отрицателно число, 
предполагаемият годишен добив за 
тази култура е нула.
3. Всяка държава членка (или всяка 
трета държава, която желае да 
представи национална схема) създава 
таблица за всеки вид отглеждана 
култура, която през 2008 г. е 
използвала 1 % или повече от 
обработваемата земя в тази държава 
членка и за която добивът през 2007 г. 
се приема за крайна тригодишна 
средна стойност, след което 
изчислява очакваните добиви от тази 
култура за всяка от годините от 
2008 г. до 2020 г., като увеличава 
добива за всяка година с 
предполагаемия годишен добив от 
тази култура. Държавата членка 
(или всяка трета държава, която 
желае да представи национална 
схема) умножава този очакван добив 
за съответната година по реалната 
площ на обработваемата земя, 
използвана за отглеждането на 
конкретната култура през 
въпросната година.
4. Реалният добив от дадена култура 
е окончателната стойност на 
средния добив на хектар от тази 
култура на територията на дадена 
държава членка, определена от нея 
(или от всяка трета държава, която 
желае да представи национална 
схема). Държавата членка (или всяка 
трета държава, която желае да 
представи национална схема) 
използва този реален добив за 
съответната година и го умножава 
по реалната площ на обработваемата 
земя, използвана за отглеждането на 
конкретната култура през 
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въпросната година.“

Or. en

Обосновка

Виж обосновките на измененията на съображения 4 и 4а (ново).

Изменение 520
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Приложение ІI – точка 2a (нова)
Директива 2009/28/EО
Приложение VIIIа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Добавя се следното 
приложение IX:
Приложение VIIIa
Следните биогорива се считат за 
биогорива от ново поколение:
биологичен материал, при който 
съответните алтернативни 
употреби са свързани със значителни 
емисии на метан или двуазотен оксид, 
без да се генерира използваема енергия.

Or. sv

Изменение 521
Аня Вайсгербер

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното 
приложение IX:

заличава се



AM\937598BG.doc 49/107 PE513.035v01-00

BG

„Приложение IX
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене
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б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека
в) Нехранителни целулозни 
материали
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.“

Or. de

Обосновка

Приложение ІХ (ново) е преформулирано в отделно изменение.

Изменение 522
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното 
приложение IX:

заличава се

„Приложение IX
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
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от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
о) Използвано олио за готвене
п) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека
р) Нехранителни целулозни 
материали.
с) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
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фурнирни трупи.“

Or. it

Изменение 523
Ерик Банки

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното 
приложение IX:

заличава се

Приложение ІХ
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло
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з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека.
в) Нехранителни целулозни 
материали.
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. en

Обосновка

Виж обосновките на измененията на съображение 19 и член 7а, параграф 6.

Изменение 524
Софи Окони

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното приложение V: заличава се
„Приложение IX
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
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на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека
в) Нехранителни целулозни 
материали
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.“

Or. fr

Изменение 525
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното 
приложение IX:

заличава се

Приложение ІХ
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
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съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки

м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека
в) Нехранителни целулозни 
материали
г) Лигноцелулозни материали, с 
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изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.“

Or. sv

Изменение 526
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното 
приложение IX:

заличава се

„Приложение ІХ
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви.
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
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ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека 
в) Нехранителни целулозни 
материали.
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.“

Or. en

Обосновка

Заменя се с приложение за възобновяемите енергийни източници в транспорта от 
ново поколение.

Изменение 527
Аня Вайсгербер

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
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Директива 2009/28/EО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІХ Приложение ІХ
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

Част А. Суровини, които допринасят
за постигането на целта от 2 %, 
посочена в член 3, параграф 4, букви г) 
и и) от Директива 2009/28/ЕО

а) Водорасли а) Водорасли
б) Фракция на биомасата в смесени
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

б) Биомаса от битови отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

г) Слама г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин з) Суров глицерин

и) Багаса и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка й) Гроздови джибри и винена утайка

к) Орехови черупки к) Орехови черупки
л) Шушулки л) Шушулки

м) Кочани м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
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на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание

на) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове

а) Използвано олио за готвене нб) Използвано олио за готвене

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

нв) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

в) Нехранителни целулозни материали нг) Нехранителни целулозни материали
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

нд) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. de

Обосновка

Многократното отчитане е статистически трудно, тъй като то генерира 
„виртуални“ биогорива и така поставя под въпрос целите на 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 привидната стойност. Поради това многократното отчитане би довело 
до повишаване на използването на изкопаеми горива в транспортния сектор на ЕС.

Изменение 528
Криста Клас

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІХ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІХ Приложение ІХ
Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на 

Част А. Суровини, които допринасят
за постигането на целта от 2 %, 
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тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

посочена в член 3, букви г) и и)

а) Водорасли а) Водорасли (автотрофни)
б) Фракция на биомасата в смесени
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

б) Биомаса от акумулирани битови 
отпадъци, които подлежат на 
рециклиране по цели съгласно член 11, 
параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна
на определени директиви.

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

г) Слама г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

е) Отпадъчни води от производството на 
палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове

е) Отпадъчни води от производството на 
палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове

ж) Смола от талово масло ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин з) Суров глицерин

и) Багаса и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка й) Гроздови джибри и винена утайка

к) Орехови черупки к) Орехови черупки
л) Шушулки л) Шушулки

м) Кочани м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене на) Използвано олио за готвене
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 

нб) Животински мазнини,
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
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относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

в) Нехранителни целулозни материали нв) Нехранителни целулозни материали

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

нг) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. de

Обосновка

Многократното отчитане е статистически трудно, тъй като то генерира 
„виртуални“ биогорива и създават илюзия, че целите за околната среда да били 
постигнати.

Изменение 529
Жил Парньо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІХ – параграф –1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(–1) Европейската комисия взема под 
внимание факта, че стойността на 
коефициентите, определени в 
приложение IX, не е подходяща за 
всички продукти и следователно 
трябва да се проведе допълнително 
обсъждане, за да се предотврати 
евентуална правна несигурност.

Or. fr

Изменение 530
Кристофер Фйелнер

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
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Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по четири енергийно 
съдържание

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по четири енергийно 
съдържание

а) Водорасли а) Водорасли

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

в) Фракция на биомасата в промишлени
отпадъци

в) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци и остатъчни 
продукти, с изключение на отпадъци, 
предназначени за разделно събиране 
съгласно член 11, параграф 1 от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за 
отмяна на определени директиви

г) Слама г) Фракция на биомаса в отпадъци и 
остатъчни продукти от селското 
стопанство и свързаните с него 
промишлени отрасли, като багаса, 
черупки, шушулки, гроздови джибри, 
винена утайка и кочани

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) Фракция на биомаса в отпадъци и 
остатъчни продукти от горското 
стопанство и свързаните с него 
промишлени отрасли като кора, 
листа, иглички, клони, дървени 
връхчета, стърготини, талаш, черна 
луга, кафява луга, лигнин и талово 
масло

е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
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празни гроздове от палмови плодове

ж) Смола от талово масло

з) Суров глицерин

и) Багаса

й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

Or. en

Обосновка

Всеки подробен позитивен списък ще бъде непълен, ако не включва суровините, 
получени като остатъчни продукти от неизвестни към днешна дата процеси, но 
които биха могли да се използват за производство на биогорива от второ поколение. 
Необходими са по-общи определения, които да обхващат по-широка гама суровини, за 
да се стимулират иновациите при биогоривата от ново поколение. В случая с 
горското стопанство няма нужда да се прави разграничение между различните части 
на дървото в настоящото директива, тъй като това следва да направи пазарът.

Изменение 531
Гастон Франко, Доминик Власто

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по четири енергийно 

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по четири енергийно 
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съдържание съдържание 
а) Водорасли а) Водорасли

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло ж) Смола от талово масло

з) Суров глицерин з) Суров глицерин

и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка й) Гроздови джибри и винена утайка

к) Орехови черупки 

л) Шушулки л) Лигноцелулозни материали, 
включително слама, багаса, орехови 
черупки, шушулки и кочани

м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

Or. en

Обосновка

За да се насърчи по-сериозното навлизане на пазара на биогоривата от ново 
поколение, уместно е всички лигноцелулозни материали да бъдат включени в една 
буква, както и да се добавят захарните култури, доколкото те не се използват само 
като хранителен продукт, а и като основа на ферментационните биотехнологични 
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процеси, необходими за иновациите в областта на производството на биогорива от 
ново поколение (което е и причината за изключването на етанола).

Изменение 532
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

Част А. Списък на биогоривата от 
ново поколение Биогориво, 
произведено от следните суровини, се 
счита за гориво от ново поколение:

Or. es

Изменение 533
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

Част А. Разширен списък на биогорива 
от ново поколение Биогоривата, 
произведени от следните суровини, се 
считат за биогорива от ново 
поколение

Or. en

Обосновка

Инвестициите в биогорива от ново поколение се нуждаят от дългосрочна 
инвестиционна стабилност. По-широкото използване на отпадъци и остатъчни 
продукти често изисква допълнителни инвестиции. С цел да се предотврати 



AM\937598BG.doc 67/107 PE513.035v01-00

BG

възникването на изкуствени бариери на пазара между държавите членки, важно е 
отпадъците от биогорива и остатъчните продукти от слама да бъдат включени в 
приложение ІХ на директивата. Това ще укрепи инвестиционната стабилност, 
необходима за биогоривата от ново поколение. Препоръчително е горните изменения 
да бъдат гласувани анблок.

Изменение 534
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

Част А. Суровини, които допринасят
за постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4

Or. en

Обосновка

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

Изменение 535
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 

Част А. Суровини, които допринасят
за постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4 



PE513.035v01-00 68/107 AM\937598BG.doc

BG

енергийно съдържание

Or. en

Изменение 536
Критон Арсенис, Неса Чилдърс, Марио Пирило

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по четири енергийно 
съдържание

Част А. Отпадъци и остатъчни 
продукти, чийто принос за постигането 
на целта, посочена в член 3, параграф 4, 
се счита за равен на тяхното умножено 
по четири енергийно съдържание

Or. en

Изменение 537
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Водорасли а) Водорасли (автотрофни)

Or. en

Изменение 538
Корин Льопаж

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
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Директива 2009/28/EО
Приложение IX – буква аа) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Бактерии

Or. fr

Изменение 539
Джули Гърлинг, Криста Клас, Крис Дейвис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Бактерии

Or. en

Обосновка

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

Изменение 540
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на разделно събиране съгласно член 11, 
параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви.

Or. en

Обосновка

Включването на фракция от биомаса в смесени битови отпадъци — дори при 
изключване на разделно събираните потоци от битови отпадъци — може да създаде 
стимул за общините, в зависимост от условията, да прекратят разделното събиране 
и да преобразуват смесените отпадъците в енергия, като по този начин 
компрометират целта за разделно събиране на метали, пластмасови отпадъци, 
хартия и стъкло, определена за 2015 г., и нарушат йерархията на отпадъците, 
посочена в директивата относно отпадъците.

Изменение 541
Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на разделно събиране съгласно член 11, 
параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви.

Or. en

Изменение 542
Рика Пакаринен, Петри Сарвама, Сари Есаях, Хану Такула, Кент Йоансон, Анели 
Ятенмяки

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
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Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, включително 
разделни биологични отпадъци, но не 
и други отделени домакински отпадъци 
и отпадъчна хартия, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 
член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

Or. en

Обосновка

Използването на отпадъчна хартия като суровина за гориво не е оправдано от гледна 
точка на ресурсната ефективност. Рециклирането и устойчивото използване на 
отпадъчната хартия като суровина за хартия също създава работни места в 
регионите и тази възможност не следва да се пренебрегва. Текстът, предложен от 
Комисията, е неясен в частта, касаеща разделните биологични отпадъци, и затова е 
необходимо да се изясни, че те могат де бъдат използвани.

Изменение 543
Джули Гърлинг, Криста Клас, Крис Дейвис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци

в) Биоразградима фракция в 
промишлени отпадъци

Or. en

Обосновка

За осигуряване на съответствие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването 
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на енергия от възобновяеми източници, където биоразградимата фракция в 
промишлени отпадъци присъства в определението за биомаса в член 2, буква д).

Изменение 544
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци, освен ако повторното ѝ 
използване за други промишлени цели 
не е производствено или 
икономически оправдано

Or. en

Изменение 545
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци на дребно или на едро и 
остатъчни продукти от преработка,
но не и отпадъци, подлежащи на 
разделно събиране съгласно член 11, 
параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО

Or. en

Изменение 546
Ейя-Рита Корхола
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Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Фракция на биомасата в промишлени
отпадъци

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отпадъци, 
които подлежат на разделно 
събиране съгласно член 11, параграф 1 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви

Or. en

Обосновка

Включването на фракция от биомаса в промишлени отпадъци може да създаде 
стимул за производителите на отпадъци и общините, в зависимост от условията, да 
прекратят разделното събиране и да преобразуват смесените отпадъците в енергия, 
като по този начин компрометират целта за разделно събиране на метали, 
пластмасови отпадъци, хартия и стъкло, определена за 2015 г., и нарушат 
йерархията на отпадъците, посочена в директивата относно отпадъците.

Изменение 547
Рика Пакаринен, Петри Сарвама, Хану Такула, Кент Йоансон, Анели Ятенмяки

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци, отпадъци от продажба на 
едро и дребно и остатъчни продукти 
от преработка

Or. en
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Обосновка

Използването за производство на биогорива на различни видове промишлени 
отпадъци, отпадъци от продажба на едро и дребно и остатъчни продукти от 
преработка следва да се насърчава в името на ресурсната ефективност.

Изменение 548
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци, включително отвари, 
меласа, рибни отпадъци, остатъчни 
продукти от производството на 
рибно брашно, отпадъци от кланици 
и от преработка на месо

Or. en

Изменение 549
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Слама г) Слама и биомаса от поддръжката 
на зелени площи

Or. en
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Изменение 550
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) Животински тор, течен тор, пулпа, 
птичи тор, рибешки екскременти и 
утайка от пречистване на отпадъчни 
води

Or. en

Изменение 551
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове

заличава се

Or. en

Изменение 552
Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/29/ЕО
Приложение IX – част А – буква е)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове

заличава се

Or. en

Изменение 553
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част А – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Отпадъчни води от производството на 
палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове

е) Отпадъчни води от производството на 
палмово масло, масло от използвана 
белилна пръст, утайка на палмово 
масло и празни гроздове от палмови 
плодове

Or. en

Изменение 554
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Смола от талово масло ж) Черна луга и нейните производни 
като лигнин и смола от талово масло, с 
изключение на тези, които подлежат 
на търговска употреба с по-висока 
стойност съгласно йерархията на 
отпадъците, като суровото талово 
масло
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Or. en

Обосновка

Преди остатъчните продукти и отпадъците да бъдат използвани за производство на 
енергия, те следва да бъдат използвани за други цели с висока търговска стойност 
съгласно йерархията на отпадъците. Като например суровото талово масло.

Изменение 555
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Смола от талово масло ж) Промишлени отпадъци в 
целулозно-хартиената 
промишленост, като черна луга, суров 
сулфатен сапун, сурово талово масло 
и смола от талово масло

Or. en

Обосновка

Заводите за целулоза и хартия генерират няколко вида промишлени отпадъци, които 
имат висок потенциал за производството на биогорива от ново поколение. Всички 
фракции произлизат от един и същ първичен процес и следователно представляват 
промишлени отпадъци, сходни със смолата от талово масло, която е включена в 
част А на приложението във варианта, предложен от Комисията. Всички остатъци 
от обработване с един и същ произход следва да се третират по един и същ начин.

Изменение 556
Рика Пакаринен, Петри Сарвама, Хану Такула, Кент Йоансон, Анели Ятенмяки

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Смола от талово масло ж) Черна луга и нейните производни, 
като например суров сулфатен сапун, 
лигнин, сурово талово масло и смола 
от талово масло

Or. en

Обосновка

Всички остатъци от процеса на обработка на хартиена маса следва да се третират 
по един и същ начин. Промишлените отпадъци имат голям потенциал за 
производството на биогорива от ново поколение.

Изменение 557
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) Багаса заличава се

Or. en

Изменение 558
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част А – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) Гроздови джибри и винена утайка й) Джибри и багаса, включително 
захарна тръстика, захарно цвекло, 
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гроздова меласа и винена утайка

Or. en

Изменение 559
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) Шушулки л) Нехранителни целулозни 
материали — остатъчни продукти 
от събирането и почистването на 
семена и зърна (черупки, шушулки, 
плява, кочани и т.н.)

Or. en

Изменение 560
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) Кочани заличава се

Or. en

Изменение 561
Критон Арсенис, Неса Чилдърс
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Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

заличава се

Or. en

Изменение 562
Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

заличава се

Or. en

Изменение 563
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

н) Кора, клони, листа.

Or. en
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Изменение 564
Рика Пакаринен, Петри Сарвама, Сари Есаях, Хану Такула, Кент Йоансон, Анели 
Ятенмяки

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

н) Остатъчни продукти от 
събирането на дървен материал, като 
например кора, клони, маса от 
короната на дърветата, дребна 
дървесина, листа, дървени стърготини и 
талаш.

Or. en

Обосновка

Желателно е различните остатъчни продукти от дейността по управлението на 
горите и сечта да се третират по един и същи начин. Това също ще насърчи селското 
и регионалното развитие, тъй като ще се създадат пазари за остатъчни продукти 
от дейността по управлението на горите като суровина за производство на гориво.

Изменение 565
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

н) Кора, клони, дървени връхчета,
листа, дървени стърготини и талаш.

Or. en

Изменение 566
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой
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Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

н) Кора, клони, изрезки, листа, дървени 
стърготини и талаш.

Or. en

Изменение 567
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) Остатъчни продукти от 
биохимичното производство.

Or. en

Изменение 568
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) Каша.

Or. en
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Изменение 569
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нв) Остатъчна мая.

Or. en

Изменение 570
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нг) Суроватка.

Or. en

Изменение 571
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част А – буква н а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) Използвано олио за готвене.

Or. es
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Изменение 572
Гастон Франко, Кристин Дьо Верак

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част А – буква н а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) Използвано олио за готвене.

Or. fr

Обосновка

Изследванията в областта на разработването на биогорива от използвано олио за 
готвене изглеждат обещаващи, а потенциалният принос по отношение на енергията 
и околната среда — сравним с този на биогоривата, произведени от суровините, 
изброени в приложение 2 на настоящата директива. Честният и пропорционален 
подход изисква по отношение на тези продукти да се прилагат същите стимули, 
както по отношение на суровините, изброени в приложение 2.

Изменение 573
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) Използвано олио за готвене.

Or. en

Изменение 574
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н д) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

нд) Използвано олио за готвене.

Or. en

Изменение 575
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част А – буква н б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I и II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1.
__________________
ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

Or. es

Изменение 576
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II, в 
съответствие с разпоредбите на 
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Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1.
__________________
1 OВ L 273, 10.10.2002 г, стр. 1.

Or. en

Изменение 577
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

не) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II, в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1.
__________________
1 OВ L 273, 10.10.2002 г, стр. 1.

Or. en

Изменение 578
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част А – буква н в) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

нв) Нехранителни целулозни 
материали.

Or. es

Изменение 579
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нв) Нехранителни целулозни 
материали.

Or. en

Изменение 580
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нж) Нехранителни целулозни 
материали.

Or. en

Изменение 581
Пилар Аюсо

Предложение за директива
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Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част А – буква н г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нг) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. es

Изменение 582
Рика Пакаринен, Петри Сарвама, Хану Такула, Кент Йоансон, Анели Ятенмяки

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нб) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. en

Обосновка

Лигноцелулозни материали следва да бъдат отчитани по някакъв начин, подобно на 
други дървесни суровини, тъй като не водят до непреки промени в земеползването.

Изменение 583
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нг) Лигноцелулозни материали, с 
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изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. en

Изменение 584
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н з) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нз) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи, 
фурнирни трупи и дървесина за 
хартиена маса.

Or. en

Изменение 585
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нд) Триглицериди, свободни мастни 
киселини и мастни дестилати и 
бракувани масла от предприятия за 
преработка на животински и 
растителни мазнини, биодизел, 
рафиниране на растителни масла, 
преработване на храни и на добив на 
животински мазнини.

Or. en
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Изменение 586
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н е) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

не) Животински мазнини, 
непредназначени за консумация от 
човека.

Or. en

Изменение 587
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX – част А – буква н ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

нж) Царевично масло за технически 
цели.

Or. en

Изменение 588
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – част 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на остатъчните 
продукти от селското стопанство в 
изчисленията се вземат предвид само 



AM\937598BG.doc 91/107 PE513.035v01-00

BG

количествата, надвишаващи 
количествата, необходими за защита 
на почвата от ерозия и за опазване на 
биологичното разнообразие. По 
отношение на остатъчните 
продукти от дейностите, свързани с 
управлението на горите, в 
изчисленията се вземат предвид само 
количествата, надвишаващи 
количествата, необходими за защита 
на биологичното разнообразие.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 589
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение I – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

заличава се

Or. es

Изменение 590
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение I – част Б – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма нужда от част Б при едно-единствено равнище на многократно отчитане.

Изменение 591
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение I – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание

заличава се

Or. en

Изменение 592
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение I – част Б – заглавие



AM\937598BG.doc 93/107 PE513.035v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание

заличава се

Or. en

Изменение 593
Джули Гърлинг

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение I – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание

Част Б. Суровини, които допринасят
за постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4

Or. en

Обосновка

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

Изменение 594
Критон Арсенис, Неса Чилдърс, Марио Пирило

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение I – част Б – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по две енергийно съдържание

Част Б. Отпадъци и остатъчни 
продукти, чийто принос за постигането 
на целта, посочена в член 3, параграф 4, 
се счита за равен на тяхното умножено 
по две енергийно съдържание

Or. en

Изменение 595
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Използвано олио за готвене заличава се

Or. en

Обосновка

Няма нужда от част Б при едно-единствено равнище на многократно отчитане. 
Буквата може да бъде преместена в част А.

Изменение 596
Гастон Франко, Кристин Дьо Верак

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Използвано олио за готвене заличава се

Or. fr
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Обосновка

Изследванията в областта на разработването на биогорива от използвано олио за 
готвене изглеждат обещаващи, а потенциалният принос по отношение на енергията 
и околната среда — сравним с този на биогоривата, произведени от суровините, 
изброени в приложение 2 на настоящата директива. Честният и пропорционален 
подход изисква по отношение на тези продукти да се прилагат същите стимули, 
както по отношение на суровините, изброени в приложение 2.

Изменение 597
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Използвано олио за готвене заличава се

Or. es

Изменение 598
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Използвано олио за готвене заличава се

Or. en

Изменение 599
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
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Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш. Приносът на 
тези остатъчни продукти за 
изпълнението на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, ще се счита за 
равен на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание след 
приемането на критериите за 
устойчивост на равнището на ЕС.

Or. en

Изменение 600
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част Б – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма нужда от част Б при едно-единствено равнище на многократно отчитане. 
Буквата може да бъде преместена в част А.
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Изменение 601
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част Б – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

заличава се

Or. es

Изменение 602
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение ІX – част Б – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека

заличава се

Or. en

Изменение 603
Кристофер Фйелнер



PE513.035v01-00 98/107 AM\937598BG.doc

BG

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали

заличава се

Or. en

Изменение 604
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма нужда от част Б при едно-единствено равнище на многократно отчитане. 
Буквата може да бъде преместена в част А.

Изменение 605
Гастон Франко

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали

заличава се
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Or. fr

Изменение 606
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали

заличава се

Or. en

Изменение 607
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали

заличава се

Or. es

Изменение 608
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали

заличава се

Or. en

Изменение 609
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни материали в) Нехранителни целулозни материали, 
с изключение на отпадъци, които 
подлежат на разделно събиране 
съгласно член 11, параграф 1 от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за 
отмяна на определени директиви

Or. en

Обосновка

Включването на нехранителни целулозни материали може да създаде стимул за 
производителите на отпадъци и общините, в зависимост от условията, да прекратят 
разделното събиране и да преобразуват смесените отпадъците в енергия, като по 
този начин компрометират целта за разделно събиране на метали, пластмасови 
отпадъци, хартия и стъкло, определена за 2015 г., и нарушат йерархията на 
отпадъците, посочена в директивата относно отпадъците.

Изменение 610
Естер де Ланге

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
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Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни материали в) Нехранителни целулозни материали, 
като всички видове биомаса, получени 
от наземни нехранителни енергийни 
култури, отглеждани за целите на 
производството на биоенергия, 
включително мискантус, други треви 
за производство на енергия, 
нехранителни сортове на сорго и 
промишлени коноп

Or. en

Изменение 611
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни материали в) Нехранителни целулозни и 
полуцелулозни материали

Or. en

Изменение 612
Сари Есаях

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Лигноцелулозни материали, с заличава се
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изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

Or. en

Обосновка

Няма нужда от част Б при едно-единствено равнище на многократно отчитане. 
Буквата може да бъде преместена в част А.

Изменение 613
Гастон Франко

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

заличава се

Or. fr

Изменение 614
Критон Арсенис, Неса Чилдърс

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

заличава се

Or. en
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Изменение 615
Пилар Аюсо

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

заличава се

Or. es

Изменение 616
Хану Такула, Кристиан Силвиу Бушой

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

заличава се

Or. en

Изменение 617
Джанкарло Скота, Оресте Роси

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
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фурнирни трупи. фурнирни трупи, чиято повторна 
употреба за всяка друга промишлена 
цел е производствено или 
икономически оправдана, както и 
други лигноцелулозни остатъчни 
продукти, които могат да бъдат 
използвани повторно за други 
промишлени цели.

Or. en

Изменение 618
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Фракция на биомаса в земи с 
влошено качество, селскостопански 
сметища, изоставени земи, които не 
могат да бъдат използвани за 
производство на храни.

Or. en

Изменение 619
Йоланта Емилия Хибнер, Богуслав Соник, Филип Качмарек, Ярослав 
Калиновски, Тадеуш Цимански, Анджей Гжиб

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/EО
Приложение IX – част Б – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) Биомаса в битови отпадъци, 
включително застояла храна, 
отпадъци от магазини за хранителни 
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стоки, кухненски отпадъци, 
отпадъци от ресторант и столове.

Or. en

Изменение 620
Бас Ейкхаут, Сабине Вилс

Предложение за директива
Приложение ІI – точка 3a (нова)
Директива 2009/28/EО
Приложение ІХa (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Добавя се следното 
приложение ІХа:
„Приложение IXа
Възобновяеми енергийни източници 
от ново поколение в областта на 
транспорта
Механизми за гарантиране на 
устойчивост
Държавите членки осигуряват 
механизми за използването на 
всякакви отпадъци или остатъчни 
продукти, с цел да се гарантира, че 
употребата им като транспортни 
горива е в съответствие с йерархията 
на отпадъците, а именно 
предотвратяване, подготовка за 
повторна употреба и рециклиране 
преди оползотворяване за енергийни 
цели, както е посочено в Директива 
2008/98/ЕО, и да се осигури каскадно 
използване.
По отношение на използването на 
биотични източници държавите 
членки въвеждат механизми за 
опазване на биологичното 
разнообразие и срещу изчерпването 
или загубата на екосистемни услуги, 
както и за предотвратяване на 
всякакво отклоняване от 
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съществуващи приложения, което би 
имало непряко или пряко 
отрицателно въздействие върху 
биологичното разнообразие, почвите 
или общия въглероден баланс.
При спазване на механизмите за 
устойчивост, приети от държавите 
членки, следните суровини са 
допустими за енергия от ново 
поколение в областта на транспорта 
в съответствие с член 3, параграф 4:
Част А:
– Водорасли
– Възобновяеми течни или 
газообразни горива от небиологичен 
произход.
Част Б:
– Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и разделни 
домакински отпадъци, които са 
предмет на целите за рециклиране 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви
– Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
– Слама
– Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
– Смола от талово масло
– Суров глицерин
– Гроздови джибри и винена утайка
– Орехови черупки
– Шушулки
– Кочани
– Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш
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– Нехранителни целулозни материали
– Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.“

Or. en

Обосновка

Приносът от водораслите и възобновяемите течни и газообразни горива от 
небиологичен произход, посочени в част A на приложение IX, както и от 
възобновяемата електроенергия в електрически превозни средства и улавянето и 
оползотворяването на въглерод (CCU) (например чрез използване на отпадни газове 
от промишлеността за поддържане на микробна ферментация за производство на 
течно или газообразно гориво) следва да се счита за равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание спрямо целта от 3 % по отношение на източниците на 
енергия от ново поколение в областта на транспорта. Употребата на олио за 
готвене и животински мазнини няма нужда от допълнителни стимули извън общата 
цел на Директивата за качеството на горивата и Директивата за възобновяемите 
енергийни източници.


