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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 
възобновяемата енергия“) 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 не разглежда техническите аспекти на изчисляването на непреките 
промени в земеползването, което обаче се оказва спорен въпрос.  То е насочено 
единствено към свързаните с търговията аспекти на предложението на Комисията.  В 
това отношение 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 7,5 %, като оставащите 2,5 % да 
бъдат предвидени за биогоривата от ново поколение.  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 който 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.  Ограничението от 5 % за конвенционалните 
биогорива следва да влезе в сила от 1 януари 2021 г., което позволява на 
промишлеността на Съюза да адаптира производството до тази дата по съответен 
начин.  Становището подчертава, с оглед на насърчаването на инвестициите в 
биогорива от ново поколение, че предоставянето на стимули за биогорива, които, 
включително въз основа на оценките на непреките промени в земеползването, не водят 
до значителни намаления на емисиите на парникови газове и са произведени от 
култури, използвани за храна и фураж, следва да се прекрати считано от 1 януари 2021 
г.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

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 
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 

(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
определи отделна цел от поне 2,5 % за
биогоривата от ново поколение в
рамките на целта от 10 % за 
потреблението на енергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта, предвидена в Директива 
2009/28/ЕО. В този контекст, 
биогоривата — които според оценките 
са със слабо въздействие за непреки 
промени в земеползването и водят до 
голямо намаление на общите емисии на 
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да бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.

парникови газове — следва да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници. В тази рамка 
целта от 2,5 % за биогоривата от 
ново поколение следва да бъде 
увеличена до 5 % от януари 2021 г. 
При все това, за да се избегнат 
нарушения на пазара и измами, 
свързани с производството на 
биогорива от ново поколение, и те, 
подобно на конвенционалните 
биогорива, следва да изпълняват 
съответните критерии за 
устойчивост.

Or. en

Обосновка

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Изменение 2

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.
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Or. en

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 
се подчертае, че трябва да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на биогорива.

Изменение 3

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 поне 
3 % от общото потребление на 
конвенционални биогорива в 
транспорта.

Or. en

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 4

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 

(10) Ограничението от 7,5 %, поставено 
в член 3, параграф 4, буква г), позволява 
на държавите членки да изпълнят 
общата цел от 10 %, без да се накърнява 



PA\931417BG.doc 7/12 PE508.023v01-00

BG

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.

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.

Or. en

Обосновка

Ограничението от 7,5 % за конвенционалните биогорива не накърнява достъпа до 
пазара на биогорива на действащите инсталации преди края на 2013 г. Един преходен 
период до 31 декември 2020 г., с ограничение от 7,5 % вместо 5 %, е по-разумен 
вариант за всички оператори.

Изменение 5

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 
допълнителни стойности, ако на пазара 

(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 разгледа 
възможността за 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 
допълнителни стойности, ако на пазара 
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навлязат нови суровини за биогорива. навлязат нови суровини за биогорива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 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 поне 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 поне 3 % от общото 
потребление на конвенционални 
биогорива.

Or. en

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.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 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 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.“

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, изброени в 
част А и част Б от приложение IX, е 
поне 2,5 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г. При все това, считано от 1 
януари 2021 г. делът на енергията от 
биогорива, произведени от 
суровините, изброени в част А и част 
Б от приложение IX, е поне 5 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта.

Or. en

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 8

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

-a) параграф 1, алинея 2 се заличава.

Or. en

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. За да се
гарантира осъществимостта на схемата, проверките трябва да бъдат строги и да 
са приложими към всички биогорива.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за анализ, въз 
основа на най-добрите и най-нови 
налични данни, основани на най-
надеждния научен модел, на 
ефективността на мерките, въведени с 
настоящата директива, за ограничаване 
на емисиите на парникови газове 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, свързани с 
производството на биогорива и течни 
горива от биомаса. Докладът се 
придружава, ако е целесъобразно, от 
законодателно предложение, основано 
на най-добрите налични данни,
предоставени съгласно най-
надеждния научен модел, 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 
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2009/28/ЕО. суровини, за които не е нужна земя, и от 
нехранителни култури съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от Директива 
2009/28/ЕО. Ако бъде прието, това 
законодателно предложение не 
поражда действие преди 1 януари 
2021 г. Предоставянето на стимули за 
биогорива, които, включително въз 
основа на оценките на непреките 
промени в земеползването, не водят 
до значителни намаления на 
емисиите на парникови газове и са 
произведени от култури, използвани 
за храна и фураж, се прекратява 
считано от 1 януари 2021 г.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е при изчисленията на стойностите на непреките промени в 
земеползването да се използва най-надеждният научен модел, тъй като факторите 
във връзка с непреките промени в земеползването са включени в критериите за 
устойчивост. Считано от 1 януари 2021 г., след предходен период за 
промишлеността, не следва да се предоставят стимули за производството на 
конвенционални биогорива в ущърб на биогоривата от ново поколение. Това 
предложение има за цел да се избегнат ценови деформации на световния пазар на 
храни и да се стимулира потреблението на по-устойчиви биогорива.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Слама заличава се

Or. en

Обосновка

Предвид последиците, които производството от слама на биогорива от ново 
поколение несъмнено ще окаже върху цената на тази суровина, която се използва 
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широко в селското стопанство, се счита, че двойното отчитане е по-подходящо. Вж. 
и изменението към част Б от приложение IX.

Изменение 11

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) Слама.

Or. en

Обосновка

Предвид последиците, които производството от слама на биогорива от ново 
поколение несъмнено ще окаже върху цената на тази суровина, която се използва 
широко в селското стопанство, се счита, че двойното отчитане е по-подходящо. Вж. 
и изменението към част А от приложение IX.


