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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и 
дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0595),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 192, параграф 1, както и член 114 от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0337/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от …1,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, на комисията по развитие, на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони, на комисията по регионално развитие, на комисията по 
международна търговия, както и на комисията по транспорт и туризъм 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи.

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво. Това 
търсене може да бъде задоволено или 
чрез по-интензивно производство 
посредством увеличаване на 
земеделската производителност, дори 
ако това предизвика отрицателно 
въздействие върху околната среда, в 
това число загуба на биологично 
разнообразие, недостиг на вода, ерозия 
на почвите, както и замърсяване на 
водите и на почвите, или чрез 
усвояване от селското стопанство на 
неземеделски земи другаде. Вторият 
случай представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове, както и загуба на 
биологично разнообразие, когато 
става въпрос за земи, имащи висока 
стойност от гледна точка на 
биологичното разнообразие. Поради 
това в Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи.

Or. fr
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Член 19, параграф 6 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 6 от Директива 98/70/ЕО 
предвиждат отчитане на 
въздействието на непреките промени 
в земеползването върху емисиите на 
парникови газове и подходящите 
мерки в отговор на това въздействие, 
при отчитане на необходимостта от 
защита на съществуващите 
инвестиции. 

Or. fr

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 
потреблението на биогорива и оценки за 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването при 
използване на различни суровини за 
биогорива може да се очаква, че 
дължащите се на непреки промени в 
земеползването емисии на парникови 
газове са значителни и могат да 
елиминират отчасти или изцяло 
намалението на тези емисии за 
отделните биогорива. Това се дължи на 
обстоятелството, че почти цялото 
производство на биогорива през 2020 г. 
се очаква да бъде от култури, 

(5) Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 
потреблението на биогорива и оценки за 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването при 
използване на различни суровини за 
биогорива, дължащите се на непреки 
промени в земеползването емисии на 
парникови газове са значителни и могат 
да елиминират отчасти или изцяло 
намалението на тези емисии за 
отделните биогорива. Това се дължи на 
обстоятелството, че почти цялото 
производство на биогорива през 2020 г. 
се очаква да бъде от култури, 
отглеждани на земи, които могат да
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отглеждани на земи, които могат да 
бъдат използвани за задоволяване на 
потребностите от храни и фуражи. С цел 
да се намалят тези емисии е уместно 
съответното разграничаване между 
групите култури — например 
маслодайни, зърнени, захарни и други 
култури, съдържащи скорбяла.

бъдат използвани за задоволяване на 
потребностите от храни и фуражи.
Освен това, нарастването на 
потреблението на биогорива в 
държавите членки е фактор за 
нестабилността на цените на 
храните и може да има последици 
върху продоволствената сигурност по 
света. Следователно е необходимо 
непреките промени в земеползването 
да бъдат взети предвид, за да се 
гарантира, че целите на политиката 
на Съюза в областта на 
възобновяемите енергийни източници 
и на намалението на емисиите на 
парникови газове да не бъдат 
поставени под въпрос поради тези 
потенциални източници на емисии. С 
цел да се намалят непреките промени в 
земеползването е уместно съответното 
разграничаване между групите култури 
— например маслодайни, зърнени, 
захарни и други култури, съдържащи 
скорбяла.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 
поколение, като например 
произведените от отпадъци или 
водорасли, осигуряват големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването и не 
се конкурират пряко за земеделски земи 

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 
поколение, като например 
произведените от отпадъци или 
водорасли, осигуряват големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването и не 
се конкурират пряко за земеделски земи 
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с производството на храни и фуражи. 
Следователно е целесъобразно да се 
насърчава по-голямото производство на 
такива биогорива от ново поколение, 
тъй като понастоящем те не се 
предлагат на пазара в големи 
количества, а това се дължи отчасти на 
конкуренцията за държавни субсидии от 
страна на утвърдените технологии за 
биогорива от хранителни култури. 
Следва да бъдат предоставени 
допълнителни стимули, като се увеличи 
приносът на биогоривата от ново 
поколение, в сравнение с този на 
конвенционалните биогорива, за 
постигането на целта от 10 %, поставена 
в Директива 2009/28/ЕО. В този 
контекст, само биогоривата от ново 
поколение — които според оценките са 
със слабо въздействие за непреки 
промени в земеползването и водят до 
голямо намаление на общите емисии на 
парникови газове — следва да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

с производството на храни и фуражи. 
Следователно е целесъобразно да се 
насърчава по-голямото производство на 
такива биогорива от ново поколение, 
тъй като понастоящем те не се 
предлагат на пазара в големи 
количества, а това се дължи отчасти на 
конкуренцията за държавни субсидии от 
страна на утвърдените технологии за 
биогорива от хранителни култури. 
Следва да бъдат предоставени 
допълнителни стимули, като се увеличи 
приносът на биогоривата от ново 
поколение, в сравнение с този на 
конвенционалните биогорива, за 
постигането на целта от 10 %, поставена 
в Директива 2009/28/ЕО. В този 
контекст, само биогоривата от ново 
поколение — които според оценките са 
със слабо въздействие за непреки 
промени в земеползването и водят до 
голямо намаление на общите емисии на 
парникови газове — следва да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка за енергията от възобновяеми 
източници.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие
със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“ и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие
със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“ и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
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биорафинерии в цяла Европа, в 
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
определени подобрени стимули по 
начин, с който да се отдава 
предпочитание на използването на 
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива.

биорафинерии в цяла Европа, в 
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
определени подобрени стимули по 
начин, с който да се отдава 
предпочитание на използването на 
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива. От 
съществено значение е също така да 
бъдем сигурни, че политиките на 
Съюза в областта на отпадъците 
продължават да бъдат 
последователни и тези отпадъци да 
подлежат на йерархията на 
отпадъците, както тя е определена в 
член 4 от Директива 2008/98/ЕО. Не 
следва да се създават стимули за 
отрицателно въздействие върху 
правилното прилагане на тази 
директива.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед да се подготви преходът 
към биогорива от ново поколение и да 
се сведат до минимум общите 
въздействия за непреки промени в 
земеползването в периода до 2020 г., 
уместно е да се ограничи 
количеството на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
получени от хранителни култури, 
посочени в част А от приложение 
VІІІ към Директива 2009/28/ЕО и 
част А, приложение V към Директива 
98/70/ЕО, които могат да се отчитат 
за целите, поставени в Директива 
2009/28/EC. Без да се ограничава 

заличава се
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общото използване на такива 
биогорива, делът на произведените от 
семена на зърнени култури и от други 
богати на скорбяла култури, захарни 
или маслодайни култури биогорива и 
течни горива от биомаса, които 
могат да се отчитат за целите на 
Директива 2009/28/ЕО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г.

Or. fr

Обосновка

Поставянето на ограничение на производството на биогорива от първо поколение е 
оправдано, но не трябва да бъде произволно, като следователно трябва да се извърши 
чрез отчитане на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ограничението от 5 %, 
поставено в член 3, параграф 4, буква 
г), не засяга свободата на държавите 
членки да определят свой собствен 
начин, по който да постигнат 
съответствие с този предписан дял 
за конвенционалните биогорива в 
рамките на общата цел от 10 %. 
Следователно достъпът до пазара 
остава напълно отворен за биогорива, 
произведени от действащите 
инсталации преди края на 2013 г. 
Поради това настоящата директива 
за изменение не засяга оправданите 
правни очаквания на операторите на 
подобни инсталации.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Поставянето на ограничение на производството на биогорива от първо поколение е 
оправдано, но не трябва да бъде произволно, като следователно трябва да се извърши 
чрез отчитане на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Оценените количества емисии на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването 
следва да бъдат включени в 
докладването на емисиите на 
парникови газове от биогорива 
съгласно Директиви 98/70/ЕО и 
2009/28/ЕО. За биогоривата, 
произведени от суровини като например 
от отпадъци, които не водят до 
допълнителни потребности от земя, 
следва да се определи, че те са с нулев 
емисионен фактор. 

(11) За да гарантира точността и 
целостта на целите на Съюза по 
отношение на намалението на 
емисиите на парникови газове и на 
биогорива, емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
следва да бъдат взети предвид при 
изчисляването на намалението на 
емисиите на парникови газове, които 
се изискват в съответствие с 
критериите за устойчивост, 
включени в Директива 2009/28/ЕО и в 
Директива 98/70/ЕО.  Необходимо е 
също така да бъдат отчетени 
емисиите, свързани с непреките 
промени в земеползването, за 
достигане на целта от член 7а, 
параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, за 
да се осигурят стимули за 
биогоривата, водещи до слабо 
отражение на непреките промени в 
земеползването. За биогоривата, 
произведени от суровини като например 
от отпадъци, които не водят до 
допълнителни потребности от земя, 
следва да се определи, че те са с нулев 
емисионен фактор. 

Or. fr

Обосновка

Отчитането на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
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изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове, позволява да не 
бъдат ощетявани биогоривата, които имат слабо отражение, и да бъде насърчавано 
производството на тези, които предлагат най-значимите намаления на емисиите на 
парникови газове.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да се постигне целта за 
възобновяемите енергийни източници 
в транспорта, като същевременно се 
сведат до минимум отрицателните 
въздействия, свързани с промените в 
земеползването, следва да се 
насърчават получаването на 
електричество от възобновяеми 
енергийни източници и енергийната 
ефективност. Държавите членки 
следва да се стремят да увеличават 
енергийната ефективност и да 
намаляват общото 
енергопотребление в транспорта, 
като същевременно насърчават 
навлизането на пазара на 
електрически превозни средства и 
поемането на възобновяемата 
електроенергия в системите за 
транспорт. Държавите членки следва 
да имат право да пренасочват своите 
финансови средства, които днес са 
предназначени за пълното или 
частичното постигане на техния дял 
от енергията, получена от биогорива, 
които са произведени на база на 
зърнени култури и други култури, 
богати на скорбяла, захар, маслодайни 
и други култури, отглеждани върху 
земя, към увеличаването на 
възобновяемите енергийни 
източници, по-специално вятърната, 
слънчевата енергия, енергията от 
приливи и отливи, геотермалната 
енергия, които са доказали своя 
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възобновяем и устойчив характер.

Or. fr

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Горите осигуряват богат набор 
от екологични, икономически и 
социални предимства, както и от 
услуги, които са от съществено 
значение за човечеството, като 
запазване на биологичното 
разнообразие и на функциите на 
екосистемите, както и защитата на 
климатичната система. 
Нарастващото търсене на горската 
биомаса, в това число на остатъчна 
дървесина и горското стопанство, за 
използване за целулоза и хартия, в 
строителството или отоплението и 
електричеството, съчетано с 
институционални слабости и 
слабости в управлението в редица 
региони, продължава да засяга 
устойчивото управление на горите и 
застрашава биологичното 
разнообразие чрез влошаването на 
състоянието на горите и 
обезлесяването. Същото нещо се 
отнася и за  мочурищата. 
Настоящите критерии за 
устойчивост не са изготвени, така че 
да отговарят на тези заплахи. При 
отсъствие на критерии за 
устойчивост, които да дават отговор 
на тези конкретни въпроси, по-
специално влошаването на 
състоянието на горите, суровините 
произхождащи от съществуващите 
гори, други залесени територии и 
мочурища не следва да бъдат 
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използвани за производството на 
биогорива или на течни горива от 
биомаса, освен ако тяхната 
устойчивост бъде установена. Тъй 
като съществува опасност тези 
горски насаждения за производство на 
биогорива да доведат до емисии, 
свързани с непреките промени в 
земеползването, тази опасност 
следва да бъде разгледана в 
критериите за устойчивост. 

Or. fr

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) Земеползването за 
отглеждането на биогорива не следва 
да води до преместване на местните 
общности и коренното население. 
Земите на Съюза следва да бъдат 
обект на конкретна защита.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11г) Следва да бъдат създадени 
подходящи мерки, с които да се 
подсигурят вече направените 
инвестиции. Следователно е 
необходимо част от съществуващата 
продукция временно да бъде 
освободена от преразгледаните 
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изисквания, свързани с намалението 
на парниковите газове, които са 
въведени от настоящата директива. 
Поради това настоящата директива 
не засяга оправданите правни 
очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

Or. fr

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 11 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11д) Директиви 98/70/ЕО и 
2009/28/ЕО предлагат различно 
третиране на суровините в 
зависимост от тяхното 
класифициране като отпадъци, 
остатъци или странични продукти. 
Независимо от това, отсъствието 
понастоящем на определение за тези 
категории създава несигурност, която 
може да представлява пречка за 
ефективното прилагане и спазване. 
Следва да се създаде примерен списък 
на суровините, попадащи в тези 
категории. 

Or. fr

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
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правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на: списъка на суровини за 
биогорива, които се отчитат 
многократно за целта, поставена в 
член 3, параграф 4; енергийното 
съдържание на транспортните горива; 
критериите и географските обхвати за 
категоризиране на пасища с висока 
степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването; и 
методологичните принципи и 
стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на: списъка на суровини за 
биогорива, които се отчитат 
многократно за целта, поставена в 
член 3, параграф 4; енергийното 
съдържание на транспортните горива; 
правилата, свързани със спазването 
на йерархията на отпадъците, 
критериите и географските обхвати за 
категоризиране на пасища с висока 
степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването; и 
методологичните принципи и 
стойности, необходими за оценяване 
дали са изпълнени критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса.

Or. fr

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни, 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, по отношение 
на ограничаването на емисиите на 
парникови газове, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие, които 
могат да включват въвеждането в 
схемата за устойчивост от 1 януари 
2021 г. на фактори за оценените 

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни, 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, по отношение 
на ограничаването на емисиите на 
парникови газове, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие, които 
могат да включват въвеждането в 
схемата за устойчивост на мерки, 
предназначени да гарантират 
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количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

устойчивостта на биогоривата от 
ново поколение.

Or. fr

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 2 се добавя следната точка:
„9а) нехранителни целулозни 
материали”: нехранителни енергийни 
култури, отглеждани върху земи, за 
целите на производство на 
биоенергия, като мискантус, други 
видове треви за енергийни цели, някои 
видове сорго и коноп за промишлени 
цели, с изключение на видове с високо 
съдържание на лигнин като 
дърветата.

Or. fr

Изменение 17

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 a (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 2 – точка 9 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. В член 2 се добавя следната 
точка:
„9а) нехранителни лигноцелулозни 
материали”: лигноцелулозни 
енергийни култури, отглеждани върху 
земи, като дървесни култури с кратък 
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цикъл или краткосрочно горско 
стопанство.”

Or. fr

Изменение 18

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 б (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 2 – точка 9 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. В член 2 се добавя следната 
точка:
„9в) „пряка промяна на 
земеползването”: промяната по 
отношение на земеползването между 
шестте категории земна покривка 
съгласно Междуправителствения 
комитет по изменение на климата 
(горска земя, пасища, обработваема 
земя, влажни зони, селища или друга 
земя) плюс седма категория трайни 
насаждения, обхващаща именно 
многогодишните култури, чието 
стъбло не се реколтира ежегодно, 
като дървесни култури с кратък 
цикъл и палмовото масло.”

Or. fr

Изменение 19

Предложение за директива
Член 1 – точка -1 в (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 2 – точка 9 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1в. В член 2 се добавя следната 
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точка:
„9г. „течни или газообразни горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход”: 
газообразните или течните горива, 
различни от биогоривата, чието 
енергийно съдържание произхожда от 
възобновяеми енергийни източници, 
различни от биомасата, и които се 
използват в транспорта.”

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага да бъде изяснен статутът на възобновяемите течни или 
газообразни горива от небиологичен произход, за които Комисията предвижда 
четворно отчитане. Факт е, че технологиите „електроенергия в газ“ или 
„електроенергия в течност” ще се наложи да играят съществена роля в бъдещето за 
декарбонизацията на сектора на транспорта.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) параграф 2 се заменя със следното:
„2. Държавите членки изискват от 
доставчиците да намалят възможно 
най-плавно емисиите на парникови 
газове на единица енергия от целия 
жизнен цикъл на доставяните горива 
и енергия с до 10 % най-късно до 31 
декември 2025 г. спрямо основните 
стандарти за горивата, посочени в 
параграф 5, буква б). Това 
намаляване отговаря на:
а) 6 % най-късно до 31 декември 2025 
г.  За целите на това намаление, 
държавите членки изискват от 
доставчиците да се съобразят със 
следните междинни цели: 2 % до 31 
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декември 2018 г. и 4 % до 31 декември 
2022 г.;
б) индикативна допълнителна цел от 
2 % до 31 декември 2025 г., при 
спазване на разпоредбите на член 9, 
параграф 1, буква з), постигнато чрез 
единия или двата следни метода:
i) доставката на енергия за употреба в 
различните видове пътни превозни 
средства, извънпътна подвижна 
техника (включително плавателни 
съдове, плаващи по вътрешните 
водни пътища), селскостопански или 
горски трактори или плавателни 
съдове с развлекателна цел;
ii) използването на технологии 
(включително улавяне и съхраняване 
на въглерод), които могат да намалят 
емисиите от парникови газове за 
целия жизнен цикъл, на единица 
енергия, от доставените горива или 
енергия;
в) индикативна допълнителна цел за 
намаление в сектора на снабдяване с 
горива с допълнителни 2 % до 31 
декември 2025 г., при спазване на 
разпоредбите на член 9, параграф 1, 
буква и), постигнато чрез 
използването на кредити, закупени 
чрез механизма за чисто развитие към 
Протокола от Киото, съгласно 
условията, посочени в Директива 
2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 
октомври 2003 г. за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на 
Общността.”

Or. fr

Обосновка

За да улесни доставчиците на горива при постигането на целта от 6% намаление на 
емисиите, предвидено от Директива 98/70/ЕО относно качеството на горивата, е 
желателно тази цел да бъде отложена за 2025 г. (вместо 2020 г.) и да се определи 
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крива за нейното постигане.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Индикативен списък на отпадъците, 
остатъците и страничните 
продукти фигурира в приложение Vа.”

Or. fr

Обосновка

Това ново приложение разяснява статуса на различните използваеми отпадъци, 
остатъци и странични продукти. 

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) параграф 4 се заменя със следното:
„4. Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от земи с високи 
въглеродни запаси, т.е. от земи, които 
са имали един от следните статуси 
през януари 2008 г. или след това, 
независимо дали тези земи 
продължават да имат същия статус:
а) мочурища, т.е. почви, покрити или 
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наситени с вода постоянно или през 
значителна част от годината, освен 
ако не са представени доказателства, 
че добивът на тези суровини е от 
полза за биологичното разнообразие;
б) естествено възстановени гори, т.е. 
земи с площ над половин хектар, 
височина на дърветата над пет метра 
и с покритие от короните над 10 %, 
или с дървета, които могат да 
достигнат тези прагове на място, при 
преобладаване на местни или 
въведени видове, където следите от 
човешка намеса са ясно видими, освен 
ако се докаже, че съответния залесен 
район се управлява устойчиво, че 
бележи достатъчно висок растеж, за 
да отговаря на съществуващите 
нужди от използване на горските 
продукти и на допълнителното 
търсене с оглед употреба за 
постигане на целта, посочена в член 
3, параграф 4 от Директива 
2009/28/ЕО, без да се застрашава 
доброто екологично състояние, нито 
устойчивостта на съответното 
управление;
в) гори с насаждения, т.е. гори, при 
които преобладават дървета, 
установени там чрез засаждане и/или 
преднамерено посяване, освен ако бъде 
доказано, че съответният залесен 
район се управлява устойчиво, че 
бележи достатъчно висок растеж, за 
да отговаря на съществуващите 
нужди от използване на горските 
продукти и на допълнителното 
търсене с оглед употреба за 
постигане на целта, посочена в член 
3, параграф 4 от Директива 
2009/28/ЕО, без да се застрашава 
доброто екологично състояние, нито 
устойчивостта на съответното 
управление”;

Or. fr
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Обосновка

Съществуващите критерии за устойчивост трябва да бъдат адаптирани, за да 
попречат на влошаването на състоянието на горите, произтичащо от новото 
търсене и конкурентното използване на горската биомаса за получаването на енергия
и производство на изделия. От друга страна, определенията за горите трябва да 
бъдат съобразени с най-актуалната международна номенклатура (ФАО).

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) добавя се следният параграф 5а:
„5а. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в параграф 1, не 
се добиват от горски насаждения, в 
това число дървесни култури с 
кратък цикъл или краткосрочно 
горско стопанство, докато не бъде 
установена конкретна стойност за 
непреките промени в земеползването 
за лигноцелулозните материали за 
изчисляване на въздействието на 
биогоривата и течните горива от 
биомаса върху парниковите газове, 
предвидено в член 7г, и докато не 
бъдат установени конкретни 
критерии за устойчивост за 
използването на горската биомаса за 
получаването на енергия, в това число 
биогоривата и течните горива от 
биомаса.”

Or. fr

Обосновка

Остатъците от горското стопанство при новите горски насаждения  (след 2008 г.) 
не следва да бъдат разрешени, преди в метода на изчисление да бъде въведена 
конкретна стойност НПЗ и да бъдат установени критерии за устойчивост, свързани 
с използването на горската биомаса за получаването на енергия.
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Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Остатъците от селското стопанство имат стойност от екологична и 
агрономическа гледна точка, понеже осигуряват хранителни вещества, 
предотвратяват ерозията на почвите и на биологичното разнообразие. 
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Прекомерното отстраняване на остатъците от селското стопанство, произведени 
по време на реколтата на дадена култура, като сламата и стеблата, може да 
навреди на тези екологични функции. Тяхната наличност за производството на 
биогорива следователно варира в зависимост от регионите.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) добавя се следният параграф 5в:
„5в. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от земи, освен ако са 
зачетени законните права на трети 
страни относно използването и 
правото на собственост, в това число 
с доброволно, предварително и 
информирано съгласие от тяхна 
страна и при участие на 
представителните институции.” 

Or. fr

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Промяна на метода на изчисляване с цел да се даде възможност за отчитане на 
фактора НПЗ.
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква –а а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 7 г – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) добавя се следният параграф 1а:
„1а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10а, във 
връзка с включването в приложение 
ІV на процедура за изчисляване на 
емисиите на парникови газове от 
течни или газообразни горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход с цел проверка 
на спазването на член 7б. Тези 
делегирани актове се приемат преди 
31 декември 2015 г.“

Or. fr

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. fr

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията въвежда в приложение V 
най-късно до 31 декември 2015 г. 
стойности, съответстващи на 
емисиите в резултат на непреките 
промени в земеползването за 
суровините от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали, и включва тези 
стойности в изчисляването на 
въздействието на биогоривата и 
течните горива от биомаса върху 
емисиите на парникови газове, както 
е предвидено в настоящия член.

Or. fr

Обосновка

Производството на биогорива от нехранителни култури като дървета или трева 
също води до непреки промени в земеползването, които трябва да бъдат взети 
предвид, за да се избегне неоправданата дискриминация срещу други видове суровини.
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Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф 6а:
„6а. До 31 декември 2017 г., за да се 
подсигурят вече направените 
инвестиции, емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
посочени в приложение V от 
настоящата директива, не се вземат 
предвид при изчислението, посочено в 
параграф 1 за част от потреблението 
но биогорива, получени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, или други видове 
растения, предназначени  за 
енергийно производство и 
отглеждани на земи, които 
съответстват на равнището на 
потребление на 2010 г. в рамките на 
всяка държава членка, при условие все 
пак тези биогорива да позволят 
постигането на намаление на 
емисиите на парникови газове с най-
малко 45%. Държавите членки 
вземат решение по отношение на 
прилагането на това освобождаване 
от задължение на равнището на 
инсталациите за производство на 
биогорива, въз основа на средната 
производителност на тези 
инсталации за периода от 2010 до 
2012 г. Всяка година държавите 
членки представят отчет пред 
Комисията относно реда и условията 
за прилагането и обемите биогорива, 
за които те се отнасят.”

Or. fr
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Обосновка

Съществуващите инвестиции следва да бъдат защитени, а тяхното производство да 
бъде освободено от отчитането на фактора НПЗ, както е предвидено в член 7г, 
параграф 6 от Директива 98/70/ЕО.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) добавя се следният параграф 6б:
„6б. От 1 януари 2018 г. до 31 
декември 2020 г., емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
посочени в приложение V от 
настоящата директива, не се вземат 
предвид при изчислението, посочено в 
параграф 1 за част от потреблението 
но биогорива, получени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, или други видове 
растения, предназначени  за 
енергийно производство и 
отглеждани на земи, които 
съответстват на равнището на 
потребление на 2008 г., при условие 
все пак тези биогорива да позволят 
постигането на намаление на 
емисиите на парникови газове с най-
малко 50%. Независимо от това, ако 
отчитането на емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
посочени в приложение V, не 
позволява на тези суровини да 
отговорят на критериите за 
устойчивост, посочени в член 7б, 
параграф 2, обемите биогорива, 
получени от тях, не подлежат на 
финансовата помощ, посочена в член 
17, параграф 1, буква в) от Директива 
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2009/28/ЕО.”

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага срокът за освобождаването да бъде удължен до 2020 г., като 
се премахне използването на публични средства за суровините, които не предлагат 
достатъчно големи намаления на емисиите на парникови газове.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 10а „Член 10а
Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на условията, предвидени в 
настоящия член.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на условията, предвидени в 
настоящия член.

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 1а, 5, 6 и 7, в член 
8а, параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
се дава за неопределен период от време, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

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

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член 7б, параграф 3, в 
член 7г, параграфи 1а, 5, 6 и 7, в член 
8а, параграф 3 и в член 10, параграф 1, 
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
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на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

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

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета за него.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета за него.

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

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграфи 1а, 5, 6 и 7, член 8а, параграф 
3 и член 10, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако няма изразено 
възражение от страна на Европейския 
парламент или на Съвета в срок от 2 
месеца от датата на уведомяването на 
този акт на Европейския парламент и на 
Съвета, или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
нямат възражения. Този срок може да 
бъде удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.“

Or. fr

Изменение 33

Предложение за директива
Член 2 – точка 1
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 - буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „отпадък“: „отпадък“ се определя
съгласно член 3, 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. Вещества, 
които са били умишлено изменени или 
замърсени, за да отговарят на това 
определение, не попадат в тази 

п) „отпадък“: всяко вещество или 
предмет, от които даден 
притежател се освобождава или има 
намерение или задължение да се 
освободи, съгласно член 3, 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, 
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категория.“ чийто статус подлежи на независима 
проверка и на удостоверяване на 
спазването на йерархията на 
отпадъците, посочена в член 4 от 
въпросната директива, или на 
сравнима програма за превенция и за 
управление на отпадъците. Вещества, 
които са били умишлено изменени или 
замърсени, за да отговарят на това 
определение, не попадат в тази 
категория.“

Or. fr

Обосновка

Освен че отпадъците трябва да бъдат определени в съответствие с рамковата 
директива относно отпадъците, те трябва да подлежат на йерархията на 
отпадъците, посочена в член 4 от същата директива.  Освен това е необходимо 
извършването на независима проверка и на удостоверяване на съответствието в 
рамките на ЕС и в чужбина, по-специално във връзка с подозренията за измами, 
свързани с употребата на вече използвано олио за готвене.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В член 2 се добавя следната буква:
„па) нехранителни целулозни 
материали”: нехранителни енергийни 
култури, отглеждани върху земи, за
целите на производство на 
биоенергия, като мискантус, други 
видове треви за енергийни цели, някои 
видове сорго и коноп за промишлени 
цели, с изключение на видове с високо 
съдържание на лигнин като 
дърветата.

Or. fr
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Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В член 2 се добавя следната буква:
„пб) нехранителни лигноцелулозни 
материали”: лигноцелулозни 
енергийни култури, отглеждани върху 
земи, като дървесни култури с кратък 
цикъл или краткосрочно горско 
стопанство.”

Or. fr

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В член 2 се добавя следната буква:
„пв) „странични продукти”: 
суровините, които имат търговска 
стойност или алтернативни 
употреби, и материалите, които 
съставляват значителна част от 
даден процес по отношение на 
икономическата стойност, или 
когато основният процес е доброволно 
изменен с цел произвеждане на по-
големи количества или друго качество 
материал за сметка на основния 
продукт.”

Or. fr
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Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. В член 2 се добавя следната буква:
„пг) „течни или газообразни горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход”: 
газообразните или течните горива, 
различни от биогоривата, 
произхождащи от възобновяеми 
енергийни източници, и които се 
използват в транспорта.

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага да бъде изяснен статутът на възобновяемите течни или 
газообразни горива от небиологичен произход, за които Комисията предвижда 
четворно отчитане. Факт е, че технологиите „електроенергия в газ“ или 
„електроенергия в течност” ще се наложи да играят съществена роля в бъдещето за 
декарбонизацията на сектора на транспорта.

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. В член 2 се добавя следната буква:
пд) „възобновяеми горива”: биогорива 
и течни или газообразни горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход.”

Or. fr
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Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. В член 2 се добавя следната буква:
„пе) „пряка промяна на 
земеползването”: промяната по 
отношение на земеползването между 
шестте категории земна покривка 
съгласно Междуправителствения 
комитет по изменение на климата 
(горска земя, пасища, обработваема 
земя, влажни зони, селища или друга 
земя) плюс седма категория трайни 
насаждения, обхващаща именно 
многогодишните култури, чието 
стъбло не се реколтира ежегодно, 
като дървесни култури с кратък 
цикъл и палмовото масло.”

Or. fr

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Or. fr

Обосновка

Поставянето на ограничение на производството на биогорива от първо поколение е 
оправдано, но не трябва да бъде произволно, като следователно трябва да се извърши 
чрез отчитане на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Поставянето на ограничение на производството на биогорива от първо поколение е 
оправдано, но не трябва да бъде произволно, като следователно трябва да се извърши 
чрез отчитане на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове.
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Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Поставянето на ограничение на производството на биогорива от първо поколение е 
оправдано, но не трябва да бъде произволно, като следователно трябва да се извърши 
чрез отчитане на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) Добавя се следната буква да): 
„да) Държавите членки могат да 
изпълнят част от целта, набелязана 
в параграф 4 с увеличаване на 
използването на енергията, 
произведена от възобновяеми 



PE508.236v01-00 40/75 PR\932900BG.doc

BG

източници, което съответства на 
допълнителния дял към 
националните цели, фигуриращи в 
техните национални планове за 
действие в областта на енергията от 
възобновяеми източници, изготвени в 
съответствие с член 4.”

Or. fr

Обосновка

Въведен е механизъм за гъвкавост за държавите членки, които надхвърлят техните 
общи цели за използване на енергия от възобновяеми източници през 2020 г. 

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4а. За целите на съответствието с 
целите, посочени в параграф 4, 
държавите членки трябва да 
намалят общото енергопотребление в 
сектора на транспорта, както и да 
увеличат енергийната ефективност в 
същия този сектор с най-малко 12% 
спрямо предвиденото понастоящем 
общо енергопотребление в сектора на 
транспорта за 2020 г.”

Or. fr

Обосновка

Следва да бъде определена цел за постигане на 12% енергийна ефективност в сектора 
на транспорта, за да се създаде взаимодействие с мерките за намаляване на 
емисиите на СО2 при превозните средства и за да се насърчи обмислянето в рамките 
на държавите членки на транспортната политика.
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Изменение 45

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в б) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) добавя се следният параграф 4б:
„4б. За целите на съответствието с 
целите, посочени в параграф 4, 
държавите членки се уверяват, че 
частта от електричеството, 
получена от възобновяеми енергийни 
източници и използвана в сектора на 
транспорта, е достигнала най-малко 
1,5 % от общото енергопотребление в 
сектора на транспорта през 2020 г.”

Or. fr

Обосновка

За да се насърчи използването на електричество от възобновяеми източници в 
сектора на транспорта, докладчикът предлага въвеждането на междинна цел за 
1,5% за електричеството.  Тази цел е реалистична, тъй като в националните прогнози 
на държавите членки вече е предвидено равнище от 1,4% за 2020 г.

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В член 4 се добавя следният 
параграф 3а:
„3а. Всяка държава членка публикува 
и предоставя на Комисията най-късно 
[една година след влизането в сила на 
настоящата директива] прогнозен 
документ, в който се посочват 
мерките, които възнамерява да 
предприеме за постигане на 
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съответствие с целта, посочена в 
член 3, параграф 4а.”

Or. fr

Изменение 47

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 б (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В член 4 се добавя следният 
параграф 3б:
„3б. Всяка държава членка публикува 
и предоставя на Комисията най-късно 
[една година след влизането в сила на 
настоящата директива] прогнозен 
документ, в който се посочват 
мерките, които възнамерява да 
предприеме за постигане на 
съответствие с целта, посочена в 
член 3, параграф 4б.”

Or. fr

Изменение 48

Предложение за директива
Член 2 – точка 4 а (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 15 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В член 15, параграф 2, алинея 4 се 
заменя със следния текст:
Гаранцията за произход не е от 
значение за спазването на член 3, 
параграф 1 от държава членка. 
Прехвърлянията на гаранции за 
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произход, отделно или заедно с 
физическия пренос на енергия, не 
засяга решението на държавите-
членки да използват статистически 
прехвърляния, съвместни проекти 
или съвместни схеми за подпомагане 
за съблюдаване на целите или за 
изчисляване на брутното крайно 
потребление на енергия от 
възобновяеми източници в 
съответствие с член 5.”

Or. fr

Обосновка

За да се даде възможност течните или газообразни горива от възобновяеми 
източници от небиологичен произход да докажат спазването на критериите за 
устойчивост, по-специално използването на електричество, получено от възобновяеми 
енергийни източници, и намалението на парниковите газове, системата от гаранции 
за произход следва да бъде достъпна за производителите.

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в параграф 1 се добавя следната 
алинея:
„Индикативен списък на отпадъците, 
и остатъците и страничните 
продукти фигурира в приложение ІХ 
а.”

Or. fr

Обосновка

Това ново приложение разяснява статуса на различните използваеми отпадъци, 
остатъци и странични продукти. 
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Изменение 50

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) параграф 4 се заменя със следното:
„4. Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, букви а), б) и 
в), не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени, 
които са имали един от следните 
статуси през януари 2008 г. или след 
това,  независимо дали тези терени 
продължават да имат същия статус:
a) мочурища, т.е. почви, покрити или 
наситени с вода постоянно или през 
значителна част от годината, освен 
ако се докаже, че добивът на тези 
суровини е от полза за биологичното 
разнообразие;
б) други естествено възстановени 
гори и гори с насаждения, т.е. терени с 
площ над половин хектар, височина 
на дърветата над пет метра и с 
покритие от короните над 10 %, или с 
дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място, при 
преобладаване на местни или 
въведени видове, където следите от 
човешка намеса са ясно видими, освен 
ако се докаже, че съответният 
залесен район се управлява устойчиво, 
че бележи достатъчно висок растеж, 
за да отговаря на съществуващата 
нужда от използване на горските 
продукти и на допълнителното 
търсене с оглед използване за 
постигане на целта, посочена в член 
3, параграф 4, без да се застрашава 
доброто екологично състояние, нито 
устойчивостта на съответното 
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управление;
в) гори с насаждения, т.е. гори, при 
които преобладават дървета,
установени там чрез засаждане и/или 
преднамерено посяване, освен ако се 
докаже, че съответният залесен 
район се управлява устойчиво, че 
бележи достатъчно висок растеж, за 
да отговаря на съществуващата 
нужда от използване на горските 
продукти и на допълнителното 
търсене с оглед използване за 
постигане на целта, посочена в член 
3, параграф 4, без да се застрашава 
доброто екологично състояние, нито 
устойчивостта на съответното 
управление.“

Or. fr

Обосновка

Съществуващите критерии за устойчивост трябва да бъдат адаптирани, за да 
попречат на влошаването на състоянието на горите, произтичащо от новото 
търсене и конкурентното използване на горската биомаса за получаването на енергия 
и производството на продукти. От друга страна, определенията за горите трябва да 
бъдат съобразени с най-актуалната международна номенклатура (ФАО).

Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) добавя се следният параграф 5а:
„5а. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в параграф 1, 
букви а), б) и в), не се добиват от 
горски насаждения, в това число 
дървесни култури с кратък цикъл или 
краткосрочно горско стопанство, 
докато не бъде установена конкретна 
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стойност за непреките промени в 
земеползването за лигноцелулозните 
материали за изчисляване на 
въздействието на биогоривата и 
течните горива от биомаса върху 
парниковите газове, предвидено в член 
19, и докато не бъдат установени 
конкретни критерии за устойчивост 
за използването на горската биомаса 
за получаването на енергия, в това 
число биогоривата и течните горива 
от биомаса.“

Or. fr

Обосновка

Остатъците от горското стопанство при новите горски насаждения  (след 2008 г.) 
не следва да бъдат разрешени, преди в метода на изчисление да бъде въведена 
конкретна стойност НПЗ и да бъдат установени критерии за устойчивост, свързани 
с използването на горската биомаса за получаването на енергия.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б в) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Остатъците от селското стопанство имат стойност от екологична и 
агрономическа гледна точка, понеже осигуряват хранителни вещества, 
предотвратяват ерозията на почвите и на биологичното разнообразие. 
Прекомерното отстраняване на остатъците от селското стопанство, произведени 
по време на реколтата на дадена култура, като сламата и стеблата, може да 
навреди на тези екологични функции. Тяхната наличност за производството на 
биогорива следователно варира в зависимост от регионите.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б г) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) добавя се следният параграф 5в:
„5в. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в параграф 1, 
букви а), б) и в), не са произведени от 
суровини, произхождащи от терени, 
освен ако са зачетени законните 
права на трети страни относно 
използването и правото на 
собственост, в това число с 
доброволно, предварително и 
информирано съгласие от тяхна 
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страна и при участие на 
представителните институции.“

Or. fr

Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Следният параграф 9а се добавя в 
член 18:
„9а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25б във 
връзка с определянето на подробни 
правила за независима проверка и 
сертифициране на спазването на 
йерархията на отпадъците, 
установена в член 4 от Директива 
2008/98/ЕО, или подобна програма за 
предотвратяване и управление на 
отпадъците. Тези делегирани актове 
се приемат преди 31 декември 2015 г.“

Or. fr

Обосновка

Комисията следва да определи подробни правила за независима проверка и 
удостоверяване на съответствието с член 4 от Рамковата директива за 
отпадъците, включително за внесените от чужбина отпадъци, като например 
използваното олио за готвене.

Изменение 55

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

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

Or. fr
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Обосновка

Промяна на метода на изчисляване с цел да се даде възможност за отчитане на 
фактора НПЗ.

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аа) добавя се следният параграф 1а:
„1а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25б във 
връзка с включването в приложение V 
на процедура за изчисляване на 
емисиите на парникови газове от 
течни или газообразни горива от 
възобновяеми източници от 
небиологичен произход с цел проверка 
на спазването на член 17. Тези 
делегирани актове се приемат преди 
31 декември 2015 г.“

Or. fr

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25, буква б)
относно адаптирането на приложение 
VІІІ към техническия и научния 
напредък, включително чрез изменение 

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б относно 
адаптирането на приложение VІІІ към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез изменение на 
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на предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени в 
земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация (т.е. на равнище 
суровини); включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива; и разработване 
на емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.“

предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени в 
земеползването; въвеждане на нови 
стойности на допълнителни нива на 
категоризация (т.е. на равнище 
суровини); отчитане на емисиите на 
парникови газове във връзка с 
транспорта на суровини; включване 
по целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
суровини за биогорива; и разработване 
на емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.“

Or. fr

Изменение 58

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква в а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в параграф 6 се добавя следната 
алинея:
„Комисията въвежда в приложение 
VIII най-късно до 31 декември 2015 г. 
стойности, съответстващи на 
емисиите в резултат на непреките 
промени в земеползването за 
суровините от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали, и включва тези 
стойности в изчисляването на 
въздействието на биогоривата и 
течните горива от биомаса върху 
емисиите на парникови газове, както 
е предвидено в настоящия член.“

Or. fr
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Обосновка

Производството на биогорива от нехранителни култури като дървета или трева 
също води до непреки промени в земеползването, които трябва да бъдат взети 
предвид, за да се избегне неоправданата дискриминация срещу други видове суровини.

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) добавя се следният параграф 6а:
„6а. До 31 декември 2017 г., за да се 
подсигурят вече направените 
инвестиции, емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
посочени в приложение VIII от 
настоящата директива, не се вземат 
предвид при изчислението, посочено в 
параграф 1 за част от потреблението 
но биогорива, получени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, или други видове 
растения, предназначени  за 
енергийно производство и 
отглеждани на терени, които 
съответстват на равнището на 
потребление на 2010 г. в рамките на 
всяка държава членка, при условие все 
пак тези биогорива да позволят 
постигането на намаление на 
емисиите на парникови газове с най-
малко 45%. Държавите членки 
вземат решение по отношение на 
прилагането на това освобождаване 
от задължение на равнището на 
инсталациите за производство на 
биогорива, въз основа на средната 
производителност на тези 
инсталации за периода от 2010 до 
2012 г. Всяка година държавите 
членки представят отчет пред 
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Комисията относно реда и условията 
за прилагането и обемите биогорива, 
за които те се отнасят.”

Or. fr

Обосновка

Съществуващите инвестиции следва да бъдат защитени, а тяхното производство да 
бъде освободено от отчитането на фактора НПЗ, както е предвидено в член 19, 
параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква в в) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) добавя се следният параграф 6б:
„6б. От 1 януари 2018 г. до 31 
декември 2020 г., емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
посочени в приложение VIII от 
настоящата директива, не се вземат 
предвид при изчислението, посочено в 
параграф 1 за част от потреблението 
но биогорива, получени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, или други видове 
растения, предназначени  за 
енергийно производство и 
отглеждани на терени, които 
съответстват на равнището на 
потребление на 2008 г., при условие 
все пак тези биогорива да позволят 
постигането на намаление на 
емисиите на парникови газове с най-
малко 50%. Независимо от това, ако 
отчитането на емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването, 
посочени в приложение VIII, не 
позволява на тези суровини да 
отговорят на критериите за 
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устойчивост, посочени в член 17, 
параграф 2 от настоящата 
директива, обемите биогорива, 
получени от тях, не подлежат на 
финансовата помощ, посочена в член 
17, параграф 1, буква в).”

Or. fr

Обосновка

Докладчикът предлага срокът за освобождаването да бъде удължен до 2020 г., като 
се премахне използването на публични средства за суровините, които не предлагат 
достатъчно големи намаления на емисиите на парникови газове.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 2 – точка 9 а (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 23 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. В член 23 се добавя следният 
параграф 8а:
„8а. Най-късно до 31 декември 2015 г. 
Комисията представя доклад за 
положителните и отрицателните 
екологични и икономически последици 
от  биогоривата, произведени от 
отпадъци, остатъци, странични 
продукти или суровини, за които не е 
нужна земя. Разглежданите 
екологични последици включват, по-
конкретно, емисиите на парникови 
газове, биологичното разнообразие, 
водата и плодородието на почвата. 
Потенциалните или елиминираните 
ползи от тези суровини за други цели, 
по-конкретно за производството на 
продукти, следва да бъдат взети 
предвид. Разглежданите 
икономически последици включват 
производствените разходи, 
пропуснатите ползи от използването 
на тези суровини за други цели, както 
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и възвръщаемостта на инвестициите 
в енергетиката от използването на 
тези суровини за производството на 
биогорива и течни горива от биомаса 
от ново поколение, през целия жизнен 
цикъл.“

Or. fr

Обосновка

За да се осигури максимална видимост за инвеститорите, е необходимо възможно 
най-скоро да се направи оценка на наличието и устойчивостта на използването на 
суровините за производство на биогорива от ново поколение.

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Член 25б „Член 25б

Упражняване на делегирането Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на условията, предвидени в 
настоящия член.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове се предоставя на Комисията при 
спазване на условията, предвидени в 
настоящия член.

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

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея, член 18, 
параграф 9а и член 19, параграфи 1а и
5—7, се предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

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

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея, член 18, 
параграф 9а и член 19, параграфи 1а и
5—7, може да бъде оттеглено по всяко 
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парламент или от Съвета. С решението 
за оттегляне се прекратява делегирането 
на правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

време от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява
едновременно Европейския парламент и 
Съвета за него.

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета за него.

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 4, буква г), член 5, параграф 5, 
член 17, параграф 3, буква в), трета 
алинея, член 18, параграф 9а и член 19, 
параграфи 1а и 5—7, влиза в сила само 
ако Европейският парламент или 
Съветът не повдигнат възражение в срок 
от 2 месеца след получаване на 
нотификацията за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът уведомят 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок може да бъде 
удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.“

Or. fr

Изменение 63

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични научни данни, 
за установяване на подходящи
критерии за устойчивост за биогоривата 
от суровини, за които не е нужна земя, и 
от нехранителни култури съгласно член 
3, параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО.

Or. fr

Изменение 64

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

-a) 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
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eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини
el = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването
eiluc = годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването 
ep = емисиите от обработката
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение
eu = емисиите от използването на 
горивото
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
eee = намаленията на емисии в 
резултат на допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. fr

Обосновка

Промяна на метода на изчисляване с цел да се даде възможност за отчитане на 
фактора НПЗ.
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Изменение 65

Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точка 19 а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следната точка:
„19а. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването eiluc
се изчисляват съгласно приложение 
V.“

Or. fr

Обосновка

Промяна на метода на изчисляване с цел да се даде възможност за отчитане на 
фактора НПЗ.

Изменение 66

Предложение за директива
Приложение I – точка 1 – буква б б) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IV – част В – точка 19 б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) добавя се следната точка:
„19б. Емисиите от добива или 
отглеждането (eec), от преките 
промени в земеползването(el) и от 
непреките промени в земеползването 
(eiluc) трябва да бъдат начислени към 
страничните продукти въз основа на 
тяхното енергийно съдържание. 
Емисиите, начислени към 
страничните продукти, трябва да се 
считат за допълнителни за 
емисиите, начислени към основния 
продукт.“

Or. fr
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Изменение 67

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 IV.“

б) суровини, чието производство не се 
извършва върху обработваеми земи, 
земи за трайни насаждения или земи, 
които влизат във всяка друга 
категория земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (горска земя, 
пасища, влажни зони) и се използват за 
производството на храни, независимо 
дали са поддържани или не, като 
например системите във връзка със 
селското стопанство и горските и 
пасищните площи.“

Or. fr

Обосновка

Оправдано е да не се прилага фактор НПЗ за производствата, които причиняват 
преки промени в земеползването, но следва да се уточни, че не е задължително 
преките и непреките промени в земеползването да се изключват взаимно във всички 
случаи.

Изменение 68

Предложение за директива
Приложение І – точка 2 а (нова)
Директива 98/70/ЕО
Приложение V а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) Добавя се следното приложение V:
„Приложение Vа
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Отпадъци, остатъци и странични 
продукти
A. Индикативен списък на 
остатъците от селското 
стопанство
a) слама
б) стъбла от царевица, люспи и 
кочани
в) отпадъчни води от производството 
на палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове
г) кюспета, като кюспета от соя или 
рапица
д) джибри и утайка от грозде, 
маслини или други плодове
е) багаса
ж) черупки.
Б. Индикативен списък на 
остатъците от горското 
стопанство
а) корони
б) клони
в) корени
г) листа
д) дървени стърготини
е) талаш и дървесни отпадъци
ж) дървесна пулпа.
В. Индикативен списък на 
остатъците от аквакултурите и 
рибното стопанство
а) водорасли
б) рибешки люспи, вътрешности и 
отпадъци.
Г. Индикативен списък на 
остатъците от преработването
а) суров глицерин
б) смола от талово масло
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в) животински мазнини, 
класифицирани в категория 1 или 2 в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 3 октомври 2002 г. за установяване 
на здравни правила относно 
странични животински продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека
Д. Индикативен списък на 
отпадъците
а) използвано олио за готвене
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
в) фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
Е. Индикативен списък на 
отпадъците и остатъците, които се 
считат за странични продукти
а) остатъци от селското стопанство
б) остатъци от горското стопанство
в) животински мазнини, 
класифицирани в категория 3 в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002
г) животински тор
д) суров глицерин.“

Or. fr

Обосновка

Това ново приложение разяснява статуса на различните използваеми отпадъци, 
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остатъци и странични продукти, които биха могли да се използват за 
производството на биогорива от ново поколение.

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) 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 = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването
eiluc = годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването 
ep = емисиите от обработката
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение
eu = емисиите от използването на 
горивото
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство
eccs = намаленията на емисии в 
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резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна
eee = намаленията на емисии в 
резултат на допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. fr

Обосновка

Промяна на метода на изчисляване с цел да се даде възможност за отчитане на 
фактора НПЗ.

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следната точка:
„19а. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването eiluc
се изчисляват съгласно приложение 
VIII.“

Or. fr

Обосновка

Промяна на метода на изчисляване с цел да се даде възможност за отчитане на 
фактора НПЗ.
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Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) добавя се следната точка:
„19б. Емисиите от добива или 
отглеждането (eec), от преките 
промени в земеползването(el) и от 
непреките промени в земеползването 
(eiluc) трябва да бъдат начислени към 
страничните продукти въз основа на 
тяхното енергийно съдържание. 
Емисиите, начислени към 
страничните продукти, трябва да се 
считат за допълнителни за 
емисиите, начислени към основния 
продукт.“

Or. fr

Изменение 72

Предложение за директива
Приложение II – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII – част Б – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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)“ 

б) суровини, чието производство не се 
извършва върху обработваеми земи, 
земи за трайни насаждения или земи, 
които влизат във всяка друга 
категория земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (горска земя, 
пасища, влажни зони) и се използват за 
производството на храни, независимо 
дали са поддържани или не, като 
например системите във връзка със 
селското стопанство и горските и 
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съгласно част В, точка 7 от 
приложение IV.“

пасищните площи.“

Or. fr

Обосновка

Оправдано е да не се прилага фактор НПЗ за производствата, които причиняват 
преки промени в земеползването, но следва да се уточни, че не е задължително 
преките и непреките промени в земеползването да се изключват взаимно във всички 
случаи.

Изменение 73

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Не следва да се насърчава използването на странични продукти от производството 
на палмово масло.

Изменение 74

Предложение за директива
Приложение II – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX – част A – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Обосновка

При липсата на критерии за устойчивост не следва да се насърчава използването на 
странични продукти, които се получават пряко от горското стопанство.

Изменение 75

Предложение за директива
Приложение II – 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.

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

Or. fr

Обосновка

В съответствие с принципа за каскадно използване не следва да се насърчава 
използването на дървесина, предназначена за производството на хартиена маса.

Изменение 76

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Дървени стърготини и талаш.

Or. fr

Обосновка

За дървените стърготини и талаша се прилага коефициент на умножение 2, а не 4.
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Изменение 77

Предложение за директива
Приложение ІI – точка 3 а (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) Добавя се следното приложение 
ІХа:
„Приложение IXа
Отпадъци, остатъци и странични 
продукти
A. Индикативен списък на 
остатъците от селското 
стопанство
а) слама
б) стъбла от царевица, люспи и 
кочани
в) отпадъчни води от производството 
на палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове
г) кюспета, като кюспета от соя или 
рапица
д) джибри и утайка от грозде, 
маслини или други плодове
е) багаса
ж) черупки.
Б. Индикативен списък на 
остатъците от горското 
стопанство
а) корони
б) клони
в) корени
г) листа
д) дървени стърготини
е) талаш и дървесни отпадъци
ж) дървесна пулпа.
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В. Индикативен списък на 
остатъците от аквакултурите и 
рибното стопанство
а) водорасли
б) рибешки люспи, вътрешности и 
отпадъци.
Г. Индикативен списък на 
остатъците от преработването
а) суров глицерин
б) смола от талово масло
в) животински мазнини, 
класифицирани в категория 1 или 2 в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 3 октомври 2002 г. за установяване 
на здравни правила относно 
странични животински продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека
Д. Индикативен списък на 
отпадъците
а) използвано олио за готвене
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
в) фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
Е. Индикативен списък на 
отпадъците и остатъците, които се 
считат за странични продукти
а) остатъци от селското стопанство
б) остатъци от горското стопанство
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в) животински мазнини, 
класифицирани в категория 3 в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002
г) животински тор
д) суров глицерин.“

Or. fr

Обосновка

Това ново приложение разяснява статуса на различните използваеми отпадъци, 
остатъци и странични продукти, които биха могли да се използват за 
производството на биогорива от ново поколение.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директивата за възобновяемата енергия определя целта за 20 % общ дял на 
възобновяемата енергия в общото енергопотребление на ЕС за 2020 г. и 10 % дял на 
възобновяемата енергия в транспортния сектор. Същевременно с Директивата за 
качеството на горивата като задължителна цел е въведено намаляването с 6 % на 
интензитета на генериране на емисии на парникови газове на горивата, използвани в 
автомобилния транспорт и от извънпътната подвижна техника.

Що се отнася до приноса на горивата за постигането на тези цели, двете Директиви 
съдържат критерии за устойчивост, включително минимално допустими стойности за 
намалението на емисиите на парникови газове, и от самото начало предвиждат 
необходимостта от отчитане на непреките промени в земеползването (НПЗ). През 2008 
г. Парламентът очевидно подкрепяше включването на фактора НПЗ в изчисляването на 
намалението на емисиите на парникови газове от биогорива. Вследствие на 
преговорите със Съвета в окончателния текст тази точка се превърна във възложен на 
Комисията мандат за разработването на методология, която дава възможност за 
отчитане на НПЗ.

Явлението НПЗ не може да се наблюдава пряко и следователно трябва да се използват 
модели за измерването на мащаба му. Различните модели отчитат различни резултати в 
зависимост от разглежданите хипотези, но всички проучвания показват, че явлението 
НПЗ е реалност, чийто мащаб варира в зависимост от използваните суровини, и че тези 
промени могат да намалят значително размера на свързаните с биогоривата и другите 
течни горива от биомаса намаления на емисиите на парникови газове. По-конкретно, 
всички проучвания показват, че НПЗ е по-важен за суровините, използвани за 
производството на биодизел, отколкото за суровините, използвани за производството 
на етанол.

По определение резултатите от различните проучвания никога няма да дадат перфектна 
представа за реалността, тъй като става дума за моделиране. Трябва да се подчертае, че 
именно проучването на IFPRI, на което се базират предоставените от Комисията 
стойности, начислява най-ниските стойности за НПЗ в сравнение с другите проучвания, 
по-конкретно поради хипотезите си за повишаване на земеделската производителност, 
които се считат за твърде оптимистични. Използваният от IFPRI модел MIRAGE дава 
най-ниската средна стойност за фактора на преките и непреките промени в 
земеползването (38,4 gCO2 eq/MJ за биогоривата), като най-високата е 107. 
Проучването ADEME-INRA (Критичен преглед на проучванията за оценка на ефекта 
на промените на земеползването върху екологичния баланс на биогоривата), което 
беше публикувано през 2012 г., включва 49 проучвания по темата и определя 
метамодел, който дава средна стойност за фактора НПЗ от 72 gCO2 eq/MJ.

Освен това европейското търсене на биогорива оказва допълнителен натиск върху 
цените на храните, което може да доведе до ограничаване на достъпа до храни за някои 
групи от населението.
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И най-накрая, трябва да се вземат предвид инвестициите, които са могли да бъдат 
направени от предприятията за биогорива от първо поколение, за да се гарантира 
рентабилността и запазването на работните места и дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Комисията признава съществуването на явлението НПЗ, но вместо да предложи 
интегрирането на фактора НПЗ в изчисленията на намалението на емисиите на 
парникови газове, тя предлага 5 %-но ограничение на биогоривата, получени от 
хранителни култури. Това ограничение е подходящо, но има един голям недостатък: то 
не прави никакво разграничение между биогоривата, които имат значителен НПЗ 
ефект, и тези, които дават най-добрите резултати. За директивата относно качеството 
на горивата Комисията предлага единствено докладване на свързаните с НПЗ емисии, 
без тяхното отчитане, до постигането на целта за 6 % от емисиите на парникови газове.

Комисията също така предлага да се ускори преминаването към биогорива от ново 
поколение, получени от отпадъци или остатъци, за които промените в земеползването 
се считат за нулеви. Тя предлага да се изготви списък на суровини, отговарящи на 
условията за двойно или четворно отчитане, което трябва да осигури допълнителните 
стимули за необходимите инвестиции.

И най-накрая, Комисията предлага да се увеличи минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови газове за биогорива, произведени в нови 
инсталации, считано от 1 юли 2014 г. вместо от 1 януари 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът счита, че неотчитането на явлението НПЗ е несъвместимо с целите на 
Европейския съюз в борбата срещу изменението на климата. Една политика, която цели 
да намали емисиите на парникови газове, не следва да се основава на съкратена 
отчетност и да насърчава подкрепата за практики, които в действителност увеличават 
емисиите на парникови газове. По принцип е особено важно да има правилно отчитане 
на емисиите на парникови газове. Ето защо в критериите за устойчивост следва да се 
включат свързаните с НПЗ емисии и да се направи задължително отчитането на 
емисиите на парникови газове, свързани с промените във въглеродните запаси в 
почвата в резултат на непреки промени в земеползването.

Науката зад изчисляването на ефекта НПЗ всъщност е достатъчно солидна, за да бъде 
включена в законодателството. Обичайната несигурност вследствие на моделирането 
не следва да се използва като извинение, за да се отрича проблема и да не се 
предприемат действия.

Включването на фактора НПЗ освен това има предимството да не третира всички 
биогорива произволно, а напротив – насърчава производството на биогорива с нисък 
фактор НПЗ.

Както предлага Комисията, за биогоривата, произведени върху нови земи, които не са 
били обработвани до момента (като например маргинални земи или земи с влошено 
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качество), няма да начисляват емисии съгласно фактора НПЗ.

В бъдеще следва също така да се начислява фактор НПЗ и за нехранителните енергийни 
култури, тъй като те водят до преки или непреки промени в земеползването.

За да се запазят направените инвестиции с оглед на производството на биогорива от 
първо поколение и свързаните с тях работни места, би трябвало все пак да се освободи 
от отчитането на фактора НПЗ еквивалентен на равнището на производството през 2012 
г. обем на производство, което би се равнявало на приблизително 5 % от целта, от 
които около 80 % са за биодизел. Докладчикът също така предлага допълнителен срок 
за тази промишленост до 2020 г. (вместо 2017 г., както беше предвидено първоначално) 
въз основа на равнищата на производство през 2008 г.

Съществува консенсус за ускоряването на прехода към биогорива от ново поколение и 
това е една от целите на предложението. Крайно необходимо е да се дадат на 
промишлеността ясни знаци за ориентирането на Европейския съюз към биогоривата от 
ново поколение, за да могат инвестициите да се правят в дългосрочен план. В тази 
връзка предложеното от Комисията многократно отчитане получава съгласието на 
много заинтересовани страни.

Преди всичко обаче не бива да повтаряме грешките, които бяха направени с първото 
поколение. Всъщност за момента има малко надеждни данни за наличието на суровини 
за производството на биогорива от второ поколение, тяхната устойчивост и 
конкурентни употреби. Необходимо е също така да не се създават несъответствия 
между избора по отношение на биогоривата и европейската политика за отпадъците. 
Ето защо докладчикът предлага добавянето на ново приложение X. Като цяло следва да 
се разработят предпазни клаузи и критерии за устойчивост за биогоривата от ново 
поколение, за да се предотвратят отрицателните екологични и икономически 
последици.

Използването на горската биомаса заслужава специално внимание. Новите научни 
данни поставят под въпрос намаляването на емисиите на парникови газове вследствие 
на използването на дървесина в енергетиката (Технически доклад на Съвместния 
изследователски център на ЕС, Carbon accounting of forest bioenergy, 2013 г.). При 
липсата на критерии за устойчивост за твърдата биомаса не може да става въпрос за 
насърчаване на преустройството на земи в горски насаждения, предназначени за 
енергийния сектор. Използването на дървесина за производството на биогорива следва 
да бъде оправдано единствено в районите, където растежът на горите е достатъчен, за 
да се отговори на съществуващите начини на използване и допълнителното търсене, 
без да се застрашава устойчивото управление на горите.

За да се насърчи използването на електричество от възобновяеми източници в сектора 
на транспорта, докладчикът предлага въвеждането на междинна цел за 1,5 % за 
електричеството.  Тази цел е реалистична, тъй като в националните прогнози на 
държавите членки вече е предвидено равнище от 1,4 % за 2020 г.

Докладчикът също така предлага да бъде изяснен статутът на възобновяемите горива от 
небиологичен произход, за които Комисията предвижда четворно отчитане. Факт е, че 
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технологиите „електроенергия в газ“ или „електроенергия в течност” ще се наложи да 
играят съществена роля в бъдещето за декарбонизацията на сектора на транспорта.

Следва да бъде определена цел за постигане на 12 % енергийна ефективност в сектора 
на транспорта, за да се създаде взаимодействие с мерките за намаляване на емисиите на 
СО2 при превозните средства и за да се насърчи обмислянето в рамките на държавите 
членки на транспортната политика.

И най-накрая, за да улесни доставчиците на горива при постигането на целта от 6 % 
намаление на емисиите на парникови газове, предвидено от Директива 98/70/ЕО 
относно качеството на горивата, докладчикът предлага тази цел да бъде отложена за 
2025 г. (вместо 2020 г.).

Докладчикът счита, че предложените изменения към текста на Комисията ще позволят 
да се постигне целта за 10 % енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 
г., без да се застрашава целостта на европейската политика за борба срещу изменението 
на климата, както и целите за намаляване на парниковите газове.
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