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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент признава значението на насърчаването на възобновяемата 
енергия в борбата срещу изменението на климата и намаляването на зависимостта на 
ЕС от външни енергийни източници. Директива 2009/28/ЕО („Директива за за 
възобновяемите енергийни източници“) и Директива 98/70/ЕО („Директива за 
качеството на горивата“) са насочени именно постигането на тези цели чрез 
определянето на цели по отношение на възобновяемата енергия, които създадоха 
допълнително търсене на биогорива. Постигането на основната цел на двете директиви 
обаче е изложено на риск поради последиците от непреките промени в земеползването, 
които могат да елиминират намалението на емисиите на парникови газове за отделните 
биогорива в сравнение със заместваните от тях изкопаеми горива.
Настоящото становище, от една страна, признава значението на въвеждането на 
фактори във връзка с непреките промени в земеползването, за да се осигури 
действително намаление на емисиите на парникови газове, и по този начин на 
насърчаването на потреблението на биогорива от ново поколение, които не са свързани 
с непреки промени в земеползването; от друга страна, то има за цел да защити 
инвестициите, направени от промишлеността на Съюза в конвенционални биогорива в 
съответствие с предоставяното от ЕС стимулиране.
Становището прави преглед на целите, предложени от Комисията по отношение на 
конвенционалните биогорива и биогоривата от ново поколение, които трябва да бъдат 
изпълнени до 31 декември 2020 г. 
Предлага се делът на конвенционалните биогорива в рамките на целта от 10 % за 
потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. във всяка 
държава членка да се увеличи от 5 % на приблизително 6,5 %, като оставащите 3,5 % да 
бъдат предвидени за биогоривата от ново поколение и електричеството от 
възобновяеми източници. Тези цифри вземат предвид, от една страна, планирания до 
2020 г. производствен капацитет на Съюза в областта на конвенционалните биогорива 
и следователно необходимостта да се защитят съществуващите инвестиции в сектора, 
особено в контекста на висока безработица и икономическа криза, в който се намираме 
към момента; от друга страна, те вземат предвид съществуващия силно ограничен 
производствен капацитет на промишлеността на Съюза в областта на биогоривата от 
ново поколение, поради което постигането на целта, предложена от Комисията, т.е. 
5 %, не е реалистично. 
Чрез създаването на подквота за етанол в рамките на крайното потребление на 
конвенционални биогорива, предложението признава и неговата по-висока екологична 
ефективност в сравнение с биодизелите. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), по-специално 
член 21 от него, и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), по-специално член 208 
от него във връзка с член 17 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7б от 
Директива 98/70/ЕО,

Изменение 2

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 
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 

(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 
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 
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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.

приносът на биогоривата от ново 
поколение, в сравнение с този на
конвенционалните биогорива, чрез 
въвеждане в Директива 2009/28/ЕО на 
отделна цел от най-малко 2,5 % за 
горива от ново поколение в 
транспорта. В този контекст, само 
биогоривата, които 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.

Обосновка

Целта от 2,5 % за биогоривата от ново поколение в рамките на общата цел от 10 % 
за потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта представлява 
праг, който реално може да бъде постигнат от промишленото производство в 
Съюза. Всъщност, промишлеността на Съюза няма да предложи на пазара биогорива 
от ново поколение преди 2019 г.

Освен това е необходимо да се защитят инвестициите на промишлеността на Съюза 
в конвенционални биогорива. Производственият капацитет на Съюза понастоящем е 
над 5 %, като вносът също трябва да се вземе под внимание. 

Изменение 3

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 
биорафинерии в цяла Европа, в
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 

(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 
биорафинерии в цяла Европа, в
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
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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.

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 и течни 
горива от биомаса.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Производството и вносът на 
биогорива в Европейския съюз не 
следва да допринасят за 
обезлесяването и продоволствената 
несигурност в държавите 
производителки.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Комисията следва да предприеме 
подходящи мерки, за да гарантира 
лоялната конкуренция от страна на 
износители на биогорива от трети 
държави към Съюза в съответствие с 
правилата на Съюза относно 
инструментите за търговска 
защита.

Обосновка

Пазарът на биогорива е подложен на нелоялни практики от трети държави 
(например на 18 февруари 2013 г. ЕС наложи антидъмпингови мита върху вноса на
биоетанол от САЩ, а на 29 август 2012 г. Комисията започна антидъмпингово 
разследване на внос на биодизел от Аржентина и Индонезия). Поради това е важно да 
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се подчертае, че трябва да се гарантира лоялна конкуренция в рамките на пазара на 
биогорива.

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 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.

(9) С оглед да се подготви преходът към
устойчиви 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 тези директиви. 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 или да 
получат публично финансиране 
съгласно посочената директива, следва 
да бъде ограничен до дела на тези 
биогорива и течни горива от биомаса, 
потребени през 2011 г. Биогоривата и 
течните горива от биомаса, внесени 
от трети държави, се отчитат към 
тази цел. Поради същата причина и с 
цел избягване на нееднаквото 
третиране на биогоривата и течните 
горива от биомаса, получени от 
суровини със сходни въздействия, е 
целесъобразно биогоривата от ново 
поколение да бъдат третирани по 
същия начин.
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Като се има предвид 
значителният принос на етанола към 
целта за намаление на емисиите на 
парникови газове, по-специално в 
автомобилния транспорт, следва да 
се определи специфична цел от най-
малко 30 % от общото потребление 
на конвенционални биогорива в 
транспорта.

Обосновка

Нови научни данни потвърждават, че етанолът има голям принос към 
декарбонизацията на автомобилния транспорт. Поради това, за да не се позволи 
целият дял на конвенционалните биогорива да бъде зает основно от биодизел, трябва 
да се определи специфична подквота за етанола.

Изменение 8

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.

(10) Ограничението от 6,5 %, поставено 
в член 3, параграф 4, буква г), позволява 
на държавите членки да изпълнят 
общата цел от 10 %, без да се накърнява 
пълният достъп до пазара 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.
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Обосновка

Ограничението от 6,5 % за конвенционалните биогорива не накърнява достъпа до 
пазара на биогорива, произведени от инсталациите, пуснати в експлоатация преди 
края на 2013 г. 

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) Земеползването за отглеждане 
на суровини за биогорива не трябва да 
води до разселване на местни и 
коренни общности. Поради това 
следва да се въведат специални мерки 
за защита на земите.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да преразгледа 
методологията за изчисляване на 
посочените в приложения VIII и V 
съответно към Директиви 2009/28/ЕО и 
98/70/ЕО фактори за емисиите, 
дължащи се на промени в 
земеползването, с оглед на адаптирането 
към техническия и научния напредък. За 
тази цел, и ако това е оправдано от най-
новите налични научни данни, 
Комисията следва да разгледа
възможността за изменения в 
предложените фактори по групи 
култури във връзка с непреките промени 
в земеползването, както и за въвеждане 
на коефициенти на допълнителни нива 
на категоризация и включване на 

(12) Комисията следва да преразгледа 
методологията за изчисляване на 
посочените в приложения VIII и V 
съответно към Директиви 2009/28/ЕО и 
98/70/ЕО фактори за емисиите, 
дължащи се на промени в 
земеползването, с оглед на адаптирането 
към техническия и научния напредък. За 
тази цел, и ако това е оправдано въз 
основа на най-новите налични данни,
основани на най-надеждния научен 
модел, Комисията следва да представи 
законодателни предложения пред 
Европейския парламент и Съвета, в 
случай че разглежда възможността за 
изменения в предложените фактори по 
групи култури във връзка с непреките 
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допълнителни стойности, ако на пазара 
навлязат нови суровини за биогорива.

промени в земеползването, както и за 
въвеждане на коефициенти на 
допълнителни нива на категоризация и 
включване на допълнителни стойности, 
ако на пазара навлязат нови суровини за 
биогорива.

Обосновка

Изключително важно е при изчисленията на стойностите на непреките промени в 
земеползването да се използва най-надеждният научен модел.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в член 7б се добавя следният 
параграф 5а:
„5a. Биогоривата, които са взети 
предвид за целите, посочени в 
параграф 1, не се добиват от 
суровини, получени от остатъци от 
селското стопанство, освен ако не 
бъде представено доказателство, че 
това не води до деградация на 
селскостопанските земи и на 
функционирането на екосистемата. 
Количеството остатъци от селското 
стопанство, което трябва да остане 
върху земята поради екологични 
съображения, се определя въз основа 
на местните биологични и географски 
характеристики, включително, но не 
само, органичното съдържание на 
почвата, плодородието й. 
капацитета за задържане на вода и 
задържането на въглерод. 
Суровините, добити от остатъци от 
селското стопанство по време на 
извънполевата преработка на 
културите в храни или други 
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продукти, се изключват от 
настоящия параграф.“

Обосновка

Добавя се нова алинея.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в член 7б се добавя следният 
параграф 5б:
„5б. Биогоривата, които са взети 
предвид за целите, посочени в 
параграф 1, не се добиват от 
суровини, получени от земи, чието 
владение се оспорва или нарушава 
правата на трети лица за владение и 
земеползване, по-специално правата 
на местните общности. Преди да се 
започне производството или 
събирането на суровините се получава 
свободното, предварително и 
осведомено съгласие на съответните 
трети лица. Съответните трети 
лица или признати от тях техни 
представители участват в 
предоставянето на свободно, 
предварително и осведомено 
съгласие.“

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – буква 2 а) (нова) – буква аа) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7 в – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Член 7в се изменя, както следва:
aa) параграф, 3 първа алинея се заменя 
със следното:
„1. Държавите членки предприемат 
мерки за гарантиране, че 
икономическите оператори подават 
надеждна информация, както и да 
представят [...] на държавата членка 
данните, използвани за съставяне на 
информацията. Също така държавите 
членки следва да поискат от 
икономическите оператори да 
организират подходящо независимо 
одитиране на подаваната от тях 
информация, както и да представят 
доказателства за неговото 
провеждане. При одитирането следва 
да се проверява дали използваните от 
икономическите оператори системи 
са точни, надеждни и защитени срещу 
измами. Също така при одитирането 
се проверяват честотата и методиката 
на вземане на проби и достоверността 
на данните.“

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 а (нова) – буква аб) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7 в – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) параграф 3, трета алинея се 
заменя със следното:
„Комисията, в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 11, параграф 3, 
определя списък на елементите на 
подходящата и приложима 
информация, посочена в първите две 
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алинеи. Тя се стреми да гарантира
спазването в максимална степен на 
основните задължения по настоящия 
параграф, като цели да сведе до 
минимум прекомерната 
административна тежест за 
операторите, по-специално за 
операторите с по-малък размер.“

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) параграф 3, пета алинея се заменя 
със следното:
„Държавите членки представят на 
Комисията в обобщен вид 
информацията, посочена в първа 
алинея от настоящия параграф, 
включително докладите, изготвени 
от независимите одитори.
Комисията публикува резюме на тази 
информация на платформата за 
осигуряване на прозрачност, посочена 
в член 24 от Директива 2009/28/ЕО 
[...].“

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аг) параграф 4, първа алинея се заменя 
със следното: 
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„1. ЕС се стреми да сключва 
двустранни или многостранни 
споразумения с трети държави, които 
съдържат задължителни 
ангажименти във връзка с разпоредби 
относно критериите за устойчивост, 
съответстващи на разпоредбите в 
настоящата директива. Тези 
споразумения определят също така 
правила, с цел да се гарантира, че 
митническите процедури на третите 
държави не водят до измами, 
свързани с вноса и износа на биогорива 
и течни горива от биомаса, както и 
разпоредби за улесняване на 
търговията.  ЕС следва също така да 
се стреми да сключва с трети 
държави споразумения, съдържащи 
ангажименти за ратифицирането и 
прилагането на конвенциите на 
Международната организация на 
труда и многостранните 
споразумения в областта на околната 
среда, посочени в член 7б, параграф 7. 
Когато ЕС е сключил споразумения, 
съдържащи задължителни 
ангажименти във връзка с разпоредби 
относно въпроси, обхванати от 
критериите за устойчивост, посочени 
в член 7б, параграфи 2—5, Комисията 
може да вземе решение, че тези 
споразумения показват, че 
биогоривата и течните горива от 
биомаса, произведени от отгледани в 
тези страни суровини, отговарят на 
въпросните критерии за устойчивост.
При сключването на тези 
споразумения се отчитат надлежно 
мерките, предприети за опазването на 
зони, които изпълняват основни 
функции по запазване на 
екосистемите в критични ситуации 
(като запазване на речни басейни и 
защита срещу ерозията), за 
опазването на почвите, водата и 
въздуха, непреките въздействия, 
свързани с промените в 
земеползването, възстановяването на 
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деградиралата земя, избягването на 
излишно потребление на вода в зони с 
недостатъчно количество вода, както 
и информацията относно въпросите, 
посочени в член 7б, параграф 7, втора 
алинея.“

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) в член 7в се добавя следният 
параграф 9a:
„9а. В срок от три години [считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад, който 
съдържа преглед на прилагането на 
доброволните схеми, за които е взето 
решение съгласно параграф 4, и 
определя най-добри практики. 
Докладът се основава на най-добрата 
налична информация, включително 
такава от консултации със 
заинтересованите страни, както и на 
практическия опит във връзка с 
прилагането на схемите. Докладът 
взема предвид еволюцията на
съответните международно 
признати стандарти и насоки, 
включително на онези, разработени 
от Международната организация по 
стандартизация и Международния 
алианс за социална и екологична 
акредитация и етикетиране. За всяка 
от схемите в доклада, наред с 
другото, се извършва анализ на 
следното:
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– независимостта, условията и реда, 
както и честотата на одитите;
– наличието и опита в прилагането 
на методи за определяне и 
разрешаване на случаи на 
несъответствие;
– прозрачността, по-специално във 
връзка с достъпността на схемата, 
наличието на преводи на 
официалните езици на държавите и 
регионите, от които произхождат 
суровините, достъпността на 
списъка на сертифицираните 
оператори и съответните 
сертификати, както и на 
одиторските доклади;
– участието на заинтересованите 
страни, по-специално във връзка с 
консултациите с коренните и 
местните общности, в процеса на 
изготвяне на проекта за схемата и 
нейното разглеждане, както и при 
извършване на одити;
– общата стабилност на схемата, по-
специално с оглед на правилата 
относно акредитацията, 
квалификацията и независимостта 
на одиторите и на съответните 
органи по схемата;
– пазарната актуализация на 
схемата.
Ако е целесъобразно предвид доклада, 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
предложение за промяна на 
критериите, посочени в член 7в, 
параграф 5.“

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 1 се добавя следната 
втора алинея:

заличава се

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

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) параграф 4, алинея 1 се заменя със 
следното: 
(4) Всяка държава членка гарантира, 
че през 2020 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт се равнява най-
малко на 10 % от крайното 
потребление на енергия в транспорта 
в тази държава членка и че поради 
значителния принос на етанола към 
целта за намаление на емисиите на 
парникови газове, по-специално в 
автомобилния транспорт, делът на 
етанола представлява най-малко 30 % 
от общото потребление на 
конвенционални биогорива.
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Обосновка

Нови научни данни потвърждават, че етанолът има голям принос към 
декарбонизацията на автомобилния транспорт. Поради това, за да не се позволи 
целият дял на конвенционалните биогорива да бъде зает основно от биодизел, трябва 
да се определи специфична подквота за етанола.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) в член 3, параграф 4 се добавя 
втора алинея:
„Всяка държава членка гарантира, че 
през 2020 г. делът на 
електроенергията от възобновяеми 
източници във всички видове 
транспорт се равнява най-малко 
на 2 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава 
членка.“

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя: 
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2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“

i) делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, изброени 
в приложение IX, е най-малко 2,5 % 
от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г., и 
ii) делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури, 
е най-малко 6,5 % от крайното 
енергопотребление.

Обосновка

Целта от 2,5 % за биогоривата от ново поколение в рамките на общата цел от 10 % 
за потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта представлява 
праг, който реално може да бъде постигнат от промишленото производство в 
Съюза. Всъщност, промишлеността на Съюза няма да предложи на пазара биогорива 
от ново поколение преди 2019 г.

Освен това е необходимо да се защитят инвестициите на промишлеността на Съюза 
в конвенционални биогорива. Производственият капацитет на Съюза понастоящем е 
над 5 %, като вносът също трябва да се вземе под внимание.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Съгласно посоченото в член 1, обхватът на Директивата за възобновяемите 
енергийни източници „установява обща рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници“. Следователно няма причина за включването в тази 
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директива на горива, произведени от невъзобновяеми енергийни суровини.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aa) уводната част на член 17, 
параграф 1 се изменя, както следва:
„1. Независимо дали суровините са 
отгледани на или извън територията 
на Общността, енергия от биогорива
и течни горива от биомаса се взема 
предвид за целите, посочени в букви 
а), б) и в), само при условие че 
отговарят на критериите за 
устойчивост, посочени в параграфи 
2—7:“

Обосновка

Настоящото изменение включва в критериите за устойчивост параграф 7 като 
предпоставка да бъде взет предвид за целите, посочени в букви а), б) и в).

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-аб) параграф 1, алинея 2 се заличава.

Обосновка

Биогоривата от ново поколение получават същите стимули като конвенционалните 
биогорива и поради това, с цел да се създадат равнопоставени условия на конкуренция, 
следва да подлежат на същите изисквания, където това е приложимо. 
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Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в член 17 се добавя следният 
параграф 5а:
„Биогоривата, които са взети 
предвид за целите, посочени в 
параграф 1, не се добиват от 
суровини, получени от остатъци от 
селското стопанство, освен ако не 
бъде представено доказателство, че 
това не води до деградация на 
селскостопанските земи и на 
функционирането на екосистемата. 
Количеството остатъци от селското 
стопанство, което трябва да остане 
върху земята поради екологични 
съображения, се определя въз основа 
на местните биологични и географски 
характеристики, включително, но не 
само, органичното съдържание на 
почвата, плодородието й. 
капацитета за задържане на вода и 
задържането на въглерод. 
Суровините, добити от остатъци от 
селското стопанство по време на 
извънполевата преработка на 
културите в храни или други 
продукти, се изключват от 
настоящия параграф.“

(това изменение засяга и член 7б, параграф 5 от Директива 98/70/EО)

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в член 17 се добавя следният 
параграф 5б:
„Биогоривата, които са взети 
предвид за целите, посочени в 
параграф 1, не се добиват от 
суровини, получени от земи, чието 
владение се оспорва или нарушава 
правата на трети лица за владение и 
земеползване, по-специално правата 
на местните общности. Преди да се 
започне производството или 
събирането на суровините се получава 
свободното, предварително и 
осведомено съгласие на съответните 
трети лица. Съответните трети 
лица или признати от тях техни 
представители участват в 
предоставянето на свободно, 
предварително и осведомено 
съгласие.“

(това изменение засяга и член 7б, параграф 5 от Директива 98/70/EО)

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Новият параграф ще предостави възможност за подобряване на събирането на данни 
и на критериите за устойчивост по отношение на биогоривата и течните горива от 
биомаса.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 2 – точки 5б – 5д
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграфи 3 и 3 а (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. член 18, параграф 3, първа алинея 
се заменя със следното:
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„3. Държавите членки установяват 
механизми за докладване на 
национално равнище, за да 
гарантират, че икономическите 
оператори подават надеждна 
информация, както и да представят 
[...] на държавата членка данните, 
използвани за съставяне на 
информацията. Също така държавите 
членки следва да поискат от 
икономическите оператори да 
организират подходящо независимо 
одитиране на подаваната от тях 
информация, както и да представят 
доказателства за неговото 
провеждане. При одитирането следва 
да се проверява дали използваните от 
икономическите оператори системи 
са точни, надеждни и защитени срещу 
измами. Също така при одитирането 
се проверяват честотата и методиката 
на вземане на проби и достоверността 
на данните.“
5в. Член 18, параграф 3, трета алинея 
се заменя със следното:
„Комисията, в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 25, параграф 3, 
определя списък на елементите на 
подходящата и приложима 
информация, посочена в първите две 
алинеи. Тя се стреми да гарантира в 
максимална степен спазването на 
основните задължения по настоящия 
параграф, като цели да сведе до 
минимум прекомерната 
административна тежест за 
операторите, по-специално за 
операторите с по-малък размер.“
5г. Член 18, параграф 3, пета алинея 
се заменя със следното:
„ Държавите членки представят на 
Комисията в обобщен вид 
информацията, посочена в първа 
алинея от настоящия параграф, 
включително докладите, изготвени 
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от независими одитори. Комисията 
публикува в резюмиран вид тази 
информация на платформата за 
прозрачност, посочена в член 24 [...].“
5д. В член 18 след параграф 3 се добавя 
следният параграф:
„3a. Комисията гарантира, чрез 
цялостния надзор над създадените на 
национално равнище механизми за
докладване и одит, правилното 
изпълнение на задълженията и 
мерките за преглед на спазването на 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата и 
течните горива от биомаса, по-
специално по отношение на вносните 
биогорива и течни горива от биомаса. 
Комисията предприема подходящи 
мерки, за да гарантира лоялната 
конкуренция от страна на 
износители на биогорива от трети 
държави към Съюза в съответствие с 
правилата на Съюза относно 
инструментите за търговска 
защита.“

Изменение 29

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 e (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграф 4 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

5е. Член 18, параграф 4, първа алинея 
се заменя със следното:
„4. ЕС се стреми да сключва 
двустранни или многостранни 
споразумения с трети държави, които 
съдържат задължителни 
ангажименти във връзка с разпоредби 
относно критериите за устойчивост, 
съответстващи на разпоредбите в 
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настоящата директива. Тези 
споразумения определят също така 
правила, с цел да се гарантира, че 
митническите процедури на третите 
държави не водят до измами, 
свързани с вноса и износа на биогорива 
и течни горива от биомаса, както и 
разпоредби за улесняване на 
търговията.  ЕС следва да се стреми 
също така да сключва с трети 
държави споразумения, съдържащи 
ангажименти относно 
ратифицирането и прилагането на 
конвенциите на Международната 
организация на труда и 
многостранните споразумения в 
областта на околната среда, 
посочени в член 17, параграф 7. Когато 
ЕС е сключил споразумения, в които 
се съдържат задължителни 
ангажименти във връзка с
разпоредби, свързани с въпросите, 
обхванати от критериите за 
устойчивост, определени в член 17, 
параграфи 2—7, Комисията може да 
реши, че тези споразумения служат за 
доказателство, че биогоривата и 
течните горива от биомаса, 
произведени от суровини, отгледани в 
тези държави, съответстват на 
въпросните критерии за устойчивост. 
При сключването на тези 
споразумения се отчитат надлежно 
мерките, предприети за опазването на 
зони, които осигуряват основни 
услуги на екосистемите в критични 
ситуации (като защитата на речни 
басейни и ерозивния контрол), за 
опазването на почвите, водата и 
въздуха, непреките въздействия, 
свързани с промените в 
земеползването, възстановяването на 
земя с влошено качество, избягването 
на излишно потребление на вода в 
зони с недостатъчно количество вода, 
както и въпросите, посочени в член 
17, параграф 7, втора алинея.“
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Изменение 30

Предложение за директива
Член 2 – точка 6 a (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграф 4 – алинея трета (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. В член 18, параграф 4 се добавя 
нова трета алинея: 
„Комисията и държавите членки 
гарантират взаимното признаване на 
схеми за проверка, осигуряващи 
спазването на критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и течните горива от 
биомаса, когато съответните схеми 
са създадени в съответствие с 
настоящата директива“.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. В член 18 се добавя следният 
параграф 9а:
„9а. В срок от три години [считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящата директива] Комисията 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад, който 
съдържа преглед на прилагането на 
доброволните схеми, за които е взето 
решение съгласно параграф 4, и 
определя най-добри практики. 
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Докладът се основава на най-добрата 
налична информация, включително 
такава от консултации със 
заинтересованите страни, както и на 
практическия опит във връзка с 
прилагането на схемите. Докладът 
взема предвид еволюцията на 
съответните международно 
признати стандарти и насоки, 
включително на онези, разработени 
от Международната организация по 
стандартизация и Международния 
алианс за социална и екологична 
акредитация и етикетиране. За всяка 
от схемите в доклада, наред с 
другото, се извършва анализ на 
следното:
– независимостта, условията и реда, 
както и честотата на одитите;
– наличието и опита в прилагането 
на методи за определяне и 
разрешаване на случаи на 
несъответствие;
– прозрачността, по-специално във 
връзка с достъпността на схемата, 
наличието на преводи на 
официалните езици на държавите и 
регионите, от които произхождат 
суровините, достъпността на 
списъка на сертифицираните 
оператори и съответните 
сертификати, както и на 
одиторските доклади;
– участието на заинтересованите 
страни, по-специално във връзка с 
консултациите с коренните и 
местните общности, в процеса на 
изготвяне на проекта за схемата и 
нейното разглеждане, както и при 
извършване на одити;
– общата стабилност на схемата, по-
специално с оглед на правилата 
относно акредитацията, 
квалификацията и независимостта 
на одиторите и на съответните 
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органи по схемата;
– пазарната актуализация на 
схемата.
Ако е целесъобразно предвид доклада, 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
предложение за промяна на 
критериите, посочени в член 18, 
параграф 5.“

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При оценяването на нетното 
намаление на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, държавите членки могат, за 
целите на докладите, посочени в 
параграф 1, да използват типичните 
стойности, посочени в части А и Б от 
приложение V.

Изменение 33

Предложение за директива
Приложение 2 – 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, 

б) суровини, чието производство не се 
извършва върху обработваеми земи, 
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т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или друга 
земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“

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.”

Изменение 34

Предложение за директива
Приложение 2 – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Суровините, които допринасят за 
постигането на целта от 2,5 %, 
посочена в член 3, параграф 4, буква г), 
подточка i), са следните:

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

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

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

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

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

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

палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове

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

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

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

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

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

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

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

в) Нехранителни целулозни материали нв) Нехранителни целулозни материали

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

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