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Въпрос за времето за въпроси по време на заседанията на комисиите 0004/2010,
съгласно член 197 от правилника,
от Bas Eickhout, Corinne Lepage, Kriton Arsenis, Esther de Lange и Gerben-Jan Gerbrandy

Относно: Критериите за устойчивост по отношение на биогоривата и биомасата

1. В проект за съобщение на Комисията за предлагане на насоки относно прилагането 
на критериите за устойчивост по отношение на биогоривата се повдигат няколко 
въпроса, свързани със схващането на понятието за запазване целостта на околната 
среда от страна на Комисията, във връзка с тълкуването на схемата за устойчивост. 
Проектонасоките предлагат, наред с другото, насажденията за добиване на палмово 
масло да бъдат считани за трайно залесени райони и по този начин преобразуването на 
тропически гори в насаждения за добиване на палмово масло ще бъде в съответствие с 
критериите за устойчивост, заложени в директивата относно възобновяемите енергийни 
източници, и следователно с тези, заложени в директивата за качество на горивата. 
Може ли Комисията да разясни тълкуването на критериите, заложени в директивата 
относно възобновяемите енергийни източници, и по-специално тези, свързани с 
даването на определение за "трайно залесени райони"?

2. По настояване на Европейския парламент, разпоредба от директивата относно 
възобновяемите енергийни източници задължава Комисията да оценява въздействието 
на непряката промяна на начина на използване на земята и да предлага конкретни 
мерки за свеждане до минимум на емисиите на парникови газове, причинени от 
непряката промяна на начина на използване на земята. Може ли Комисията да обясни 
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какъв напредък е постигнат по отношение анализа на въвеждането на фактора "непряка 
промяна на начина на използване на земята" при изчисляване на парниковите газове 
при биогоривата?

3. Директивата относно възобновяемите енергийни източници наложи Комисията да 
представи доклад до края на 2009 г. във връзка с изискванията за схема за устойчивост 
при използването на биомаса за енергийни нужди, придружен при необходимост от 
законодателни предложения. Може ли Комисията да обясни какви са причините за 
закъснението на този доклад и да направи обобщение на резултатите от консултацията 
със заинтересованите страни? Възнамерява ли Комисията да внесе предложение за 
задължителни критерии за устойчивост при използването на биомаса за енергийни 
нужди?


