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Изменение 38
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО9 държавите 
членки трябва да осигурят постигане 
до 2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с които разполагат 
държавите членки за постигането на 
тази цел, и се очаква то най-много да 
допринесе за това.

(1) В съответствие с член 3, 
параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО за 
насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на
Директиви 2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО
всяка държава членка може да 
осигури постигане до 2020 г. на дял от 
най-малко 10 % на енергията от 
възобновяемите енергийни източници в 
крайното енергопотребление във всички 
форми на транспорт. Добавянето на 
биогорива е един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква то 
най-много да допринесе за това.

Or. nl

Изменение 39
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО9 държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
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енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е
един от методите, с които 
разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел, и се очаква 
то най-много да допринесе за това.

енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Намаляването на 
енергийното потребление в сектора 
на транспорта е крайно необходимо, 
тъй като, ако цялостното търсене на 
енергия в транспорта продължава да 
расте, е вероятно да става все по-
трудно устойчивото постигане на 
задължителна цел за дял на 
енергията от възобновяеми 
източници. Използването на 
електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
като добавянето на биогорива с нулев 
и нисък фактор на НПЗ са други 
методи, с които държавите членки 
разполагат за постигането на тази 
цел.

Or. en

Обосновка

Необходимостта от намаляване на общото потребление и повишаване на 
енергийната ефективност в транспортния сектор за постигане на целта от 10 % за 
сектора вече беше подчертана в съществуващата Директива за енергията от 
възобновяеми източници. Това изменение я преповтаря и добавя значението на 
развитието на електропроизводството от възобновяеми източници, както и на 
биогоривата от ново поколение, ако трябва Съюзът и държавите членки да 
постигнат тази цел за транспортния сектор по един устойчив начин.

Изменение 40
Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 

Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 
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2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с които разполагат 
държавите членки за постигането на 
тази цел, и се очаква то най-много да 
допринесе за това.

2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с които разполагат 
държавите членки за постигането на 
тази цел, и се очаква то най-много да 
допринесе за това. Смята се, че 
европейският пазар на горива ще 
остане изключително зависим от 
наличието на дизелови горива, което е 
една негова особеност: за справяне с 
тази силна зависимост би следвало да 
се насърчава по-голямо производство 
на биодизелови горива от ново 
поколение в Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Европейската политика за насърчаване на добавянето на биогорива трябва да има 
предвид при определяне на целите си тази особеност на европейския пазар, който има 
изключително големи нужди от дизелови горива. Рафинериите едва успяват да 
отговорят на нарастващото търсенето на дизел и европейското предлагане е 
структурно недостатъчно. Следователно биодизеловите горива от ново поколение са 
решение за намаляване на вноса и за засилване на сигурността на снабдяването в 
Европейския съюз.

Изменение 41
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Предвид целта на ЕС за още по-
голямо намаление на емисиите на 
парникови газове и като се има предвид 
значителният принос за тези емисии на 
горивата, използвани в автомобилния 
транспорт, съгласно член 7а, параграф 2 
от Директива 98/70/ЕО относно 

(2) Предвид целта на ЕС за още по-
голямо намаление на емисиите на 
парникови газове и като се има предвид 
значителният принос за тези емисии на 
горивата, използвани в автомобилния 
транспорт, съгласно член 7а, параграф 2 
от Директива 98/70/ЕО относно 
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качеството на бензиновите и дизеловите 
горива и за изменение на 
Директива 93/12/ЕИО10 на Съвета, от 
доставчиците на горива се изисква до 
31 декември 2020 г. да намалят най-
малко с 6 % емисиите на парникови 
газове на единица енергия за целия 
жизнен цикъл („интензитет на 
генерирането на парникови газове“) на 
горивата, използвани в Съюза от пътни 
превозни средства, извънпътна 
подвижна техника, селскостопански или 
горски трактори или плавателни съдове 
с развлекателна цел, когато не плават в 
морски води. Добавянето на биогорива е 
един от методите, с който разполагат 
доставчиците за изкопаеми горива, за да 
намалят интензивността на 
генерирането на емисии на парникови 
газове от доставяните изкопаеми горива.

качеството на бензиновите и дизеловите 
горива и за изменение на 
Директива 93/12/ЕИО10 на Съвета, от 
доставчиците на горива се изисква до 
31 декември 2020 г. да намалят най-
малко с 6 % емисиите на парникови 
газове на единица енергия за целия 
жизнен цикъл („интензитет на 
генерирането на парникови газове“) на 
горивата, използвани в Съюза от пътни 
превозни средства, извънпътна 
подвижна техника, селскостопански или 
горски трактори или плавателни съдове 
с развлекателна цел, когато не плават в 
морски води. Добавянето на биогорива с 
нулеви или ниски емисии на парникови 
газове, както и на други горива, 
получени от неизбежни отпадъчни 
газове, е един от методите, с който 
разполагат доставчиците за изкопаеми 
горива, за да намалят интензивността на 
генерирането на емисии на парникови 
газове от доставяните изкопаеми горива. 
За да се гарантира сигурността на 
инвестициите в тези транспортни 
горива от ново поколение, 
доставчиците следва да се уверят, че 
непреките въздействия на всички 
горива са правилно отчетени и че са 
включени всички значими източници 
на емисии, включително непреките 
емисии от биогоривата.

Or. en

Изменение 42
Лоранс Й.А.Й. Стасен

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 

заличава се
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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.

Or. nl

Изменение 43
Марита Улвског

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 

(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 
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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.

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.

Ако се направи сравнение за целия им 
жизнен цикъл, захарните и 
съдържащите скорбяла култури 
имат много по-ниски стойности на 
емисии, отколкото маслодайните 
култури. За да се постигнат по 
възможно най-ефективен начин ползи 
за околната среда, вниманието 
трябва да бъде съсредоточено върху 
ограничаване на производството на 
биогоривата, които имат най-
неблагоприятно въздействие. Затова 
е важно на първо място да бъдат 
предприети мерки срещу непреките 
промени в земеползването за 
отглеждане на маслодайни култури.

Or. sv

Изменение 44
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ (4) Когато пасища („затревени райони“ 
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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.

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.

Or. en

Изменение 45
Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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 
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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.

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 горски или земеделски 
земи.

Or. fr

Изменение 46
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) С оглед намаляването на 
въглеродните емисии от 
транспортните горива, САЩ — на 
федерално равнище, и Калифорния 
вече са установили стандарти, 
свързани с нисковъглеродните горива, 
а именно американския федерален 
стандарт за възобновяеми горива (US-
RFS2) и калифорнийския стандарт за 
възобновяеми горива (CA-LCFS). И 
двата стандарта включват 
емисиите, причинени от непреки 
промени в земеползването. Затова се 
очаква както в US-RFS2, така и в CA-
LCFS, етанолът, добит от култури, 
съдържащи скорбяла, да преобладава в 
началото на изпълнението на 
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програмата, като биогоривата от 
ново поколение се очаква да получат 
по-голям дял на по-късен етап. 
Горивата като пропан-бутан, 
природен газ и водород, както и 
електроенергията от изкопаеми 
горива също предлагат възможност 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове в сравнение с дизела
и бензина и по този начин могат да 
допринесат за постигане на целите, 
определени в стандарта LCFS на 
Калифорния, както и в Директивата 
относно качеството на бензиновите 
и дизеловите горива на ЕС. Създадени 
са експертни работни групи, 
включително с участие на 
заинтересованите страни, както в 
Калифорния, за да преразгледат 
факторите по отношение на НПЗ въз 
основа на най-новите научни факти и 
да публикуват преразгледаните 
стойности, които ще бъдат 
използвани за отчитане на 
изпълнението.

Or. en

Обосновка

Отчитането на фактора НПЗ е утвърден процес в някои държави или ключови 
икономически региони в света, както и в Калифорния.

Изменение 47
Брита Томсен, Хосефа Андрес Бареа

Предложение за директива
Съображение 4a (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 
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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. en

Изменение 48
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) 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. en

Изменение 49
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Освен това не трябва да се 
забравя, че производството в ЕС на 
биогорива от обработваеми култури 
спомага за намаляване на недостига 
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на растителни протеини в ЕС.

Or. nl

Изменение 50
Ангелика Ниблер

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, 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.

заличава се

Or. de

Обосновка

Европейската комисия признава, че досега все още не са налице достатъчно научни 
данни във връзка с промените в земеползването и непреките въздействия. Поради 
това е прибързано да се правят предположения относно въздействията на 
биогоривата.
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Изменение 51
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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, 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.

заличава се

Or. en

Изменение 52
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 5
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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, 
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.

(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 биогоривата на 
база сухоземни култури са получили 
големи държавни помощи 
(10 милиарда евро на година) и почти 
цялото производство на биогорива през 
2020 г. се очаква да бъде от култури, 
отглеждани на земи, които могат да 
бъдат използвани за задоволяване на 
потребностите от храни и фуражи. 
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 намаляването на емисиите на 
парникови газове няма да 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. en

Изменение 53
Джайлс Чичестър
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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, 
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.

(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 съществува опасност
дължащите се на непреки промени в 
земеползването емисии на парникови 
газове да бъдат значителни и по този 
начин 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 
бъдат използвани за задоволяване на 
потребностите от храни и фуражи.

Or. en

Изменение 54
Йенс Роде

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 

(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 
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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, 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.

биогорива съществува опасност
дължащите се на непреки промени в 
земеползването емисии на парникови 
газове да бъдат значителни. С цел да се 
намалят тези емисии е уместно 
съответното разграничаване между 
културите, както и между 
регионите. 

Or. en

Обосновка

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Изменение 55
Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 
потреблението на биогорива и оценки за 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването при 

Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 
потреблението на биогорива и оценки за 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването при 
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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, 
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.

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, 
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. За да се 
противодейства в средносрочен и 
дългосрочен план на този риск, е 
уместно да се насърчават научно 
изследователската и развойната 
дейност в нови сектори за 
производство на биогорива от ново 
поколение, които не се конкурират с 
хранителни култури, и каквито са 
например лигноцелулозните 
остатъци, които са една от малкото 
биомаси, от които има значителни 
запаси в държавите членки.

Or. fr

Обосновка

Разграничаването на различните групи култури не е самоцел, а средство. 
Следователно е уместно да се напомни, че това средство трябва да насърчава 
научноизследователската и развойна дейност в ЕС на нови технологии, които не се 
конкурират с хранителните култури: лигноцелулозните остатъци представляват 
най-обещаващият сектор за научноизследователската и развойна дейност — мост за 
иновациите в областта на биотехнологиите в Европа, позволяващи производството 
на биодизелови горива от ново поколение.

Изменение 56
Антонио Канчан, Елизабета Гардини
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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, 
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.

(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, 
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. Към 
това трябва да се добави 
потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху цените на 
хранителните продукти и върху 
сигурността на продоволственото 
снабдяване.

Or. it

Изменение 57
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Съображение 6
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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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

(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, остатъци,
водорасли или биоразграждане от 
бактерии, 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. 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. Постепенното 
определяне на по-амбициозни цели за 
биогорива от ново поколение ще даде 
ясен сигнал за подкрепа за тях на 
равнището на Съюза. В този контекст, 
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 по-
специално подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.

Or. en
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Изменение 58
Брита Томсен, Хосефа Андрес Бареа

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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

(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. Следва да бъдат 
предоставени допълнителни стимули, 
като се въведе задължителна цел за 
биогоривата от ново поколение, в 
сравнение с конвенционалните 
биогорива, в рамките на целта от 
10 % за транспортния сектор, 
поставена в Директива 2009/28/ЕО. 
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. Освен това в една 
енергийна система, основаваща се на 
възобновяеми енергийни източници, 
електрическите превозни средства 
(ЕПС) могат да доведат до 
транспорт без въглероден диоксид. В 
член 3, параграф 4, буква в) от 
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Директива 2009/28/EО изчислената 
стойност за ЕПС е 2,5. ЕПС следва да 
запазят относителното си 
предимство и следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
стимули, като се увеличи приносът на
ЕПС, в сравнение с този на 
конвенционалните биогорива и на 
биогоривата от ново поколение, за 
постигането на целта от 10 %, поставена 
в Директива 2009/28/ЕО. В този 
контекст, ЕПС и 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 по-
специално подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 59
Ангелика Ниблер

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 

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Конвенционалните 
биогорива, като например 
произведените от отпадъци, 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 
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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.

биогорива от ново поколение, като
например произведените от целулозни 
суровини и водорасли, тъй като те също
предлагат възможност за голямо 
намаление на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 
непреки промени в земеползването. 
Следва да бъдат предоставени 
допълнителни стимули, като се постави 
отделна цел от най-малко 2 % в 
Директива 2009/28/ЕО по отношение 
на биогоривата от ново поколение в 
транспортния сектор. В този 
контекст, биогоривата от ново 
поколение следва да бъдат подкрепяни 
като част от политическата рамка след 
2020 г. за енергията от възобновяеми 
източници. С цел избягване на 
нарушенията на пазара и стимулите 
за извършване на измами, биогоривата 
от ново поколение следва да 
отговарят на същите критерии за 
устойчивост, както всички останали 
биогорива.

Or. de

Обосновка

Инструментът за двойно отчитане не води до очакваното повишаване на 
производството и потреблението на биогорива от технологично ново поколение. 
Задължителната цел от 2 % по отношение на тези горива дава на пазара ясни 
критерии и стимули за използването на биогорива от технологично ново поколение. С 
цел създаване на равни възможности с конвенционалните биогорива и свеждане до 
минимум на нарушенията на пазара, биогоривата от ново поколение също трябва да 
отговарят на критериите за устойчивост.

Изменение 60
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 6
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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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

(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, 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 
някои от тези 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. 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.

Or. en

Изменение 61
Едит Херцог
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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 
да бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми 
източници.

(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. 
Максималното използване на 
отпадъците като суровина е 
оправдано, поради което е желателно 
да се предостави допълнителна 
подкрепа за суровини на базата на 
отпадъци и да се обмисли 
възможността за включване и на 
други отпадъци, както и за използване 
на нови технологии. Следователно е 
целесъобразно да се насърчава по-
голямото производство на такива 
биогорива от ново поколение, при 
условие, че това е придружено от 
цялостен преглед на 
осъществимостта на целите за 
2020 г. и не води до още по-голяма 
зависимост на държавите — членки 
на ЕС, от външни източници на 
енергийни носители и суровини.

Or. hu
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Изменение 62
Джайлс Чичестър

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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 

(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. 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, 
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.
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възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 63
Мария Да Граса Карвалю

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 

(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 
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парникови газове — следва 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. Въпреки това 
биогоривата от ново поколение следва 
да бъдат обект на подходящи 
критерии за устойчивост и 
изисквания за проследимост, също 
като конвенционалните биогорива.

Or. en

Изменение 64
Антонио Канчан, Елизабета Гардини

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 

(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 
насърчават задълбочените 
проучвания и научни изследвания, 
насочени към установяване на 
потенциалните благоприятни 
въздействия от 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. 
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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.

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.

Or. it

Изменение 65
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

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, остатъци 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 
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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.

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 е уместно до 2020 г. нивото 
на добавяне на биогорива, произведени 
от хранителни селскостопански 
продукти, да се ограничи до 5 %, 
които могат да се отчетат в целта 
от 10 % за енергия, произведена от 
възобновяеми източници, в общото 
енергопотребление в транспортния 
сектор. 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. За тази цел 
всички иновативни начини за 
преобразуване следва да бъдат 
насърчавани като част от 
европейската политика за 
биогоривата.

Or. fr

Обосновка

За да бъдат изяснени целите, би било полезно да се припомни определената от 
Европейската комисия в настоящото предложение за преразглеждане цел в размер на 
5 % и тя да бъде разположена в европейската политическа перспектива до 2020 г. Би 
било полезно също да се подчертае, че курсът на иновации ще бъде поддържан и след 
2020 г., за да се подсигурят направените инвестиции.

Изменение 66
Евжен Тошеновски



AM\933726BG.doc 31/205 PE510.481v01-00

BG

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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

(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, 
микроорганизми 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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

Or. en
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Изменение 67
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис, Виторио Проди

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 да бъдат 
подкрепяни като част от политическата 
рамка след 2020 г. за енергията от 
възобновяеми източници.

(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 нулев риск да причинят непреки 
промени в земеползването и не се 
конкурират пряко за земеделски земи с 
производството на храни и фуражи. 
Следователно е целесъобразно, след 
предварителна научна оценка на 
техните качества и действителната 
устойчивост, 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 отговарят на критериите за 
устойчивост, не се конкурират с 
хранителните култури за земя, вода 
или други ресурси и които според 
оценките са с нулево въздействие за 
непреки промени в земеползването и 
водят до голямо намаление на общите 
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емисии на парникови газове, следва да 
бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници.

Or. en

Изменение 68
Йенс Роде

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 

(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. Следва да бъдат 
предоставени допълнителни стимули, 
като се определи отделна цел от 2,5 % 
за биогоривата от ново поколение 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 
парникови газове, следва да бъдат по-
специално подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми източници. 
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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.

Въпреки това, за да се избегнат 
нарушения на пазара и стимулиране 
на измами, биогоривата от ново 
поколение следва да отговарят на 
същите критерии за устойчивост, 
както и всички други биогорива.

Or. en

Обосновка

Настоящият инструмент на двойно отчитане не е довел до очакваното увеличение на 
производството и използването на биогорива от ново поколение. Чрез определянето 
на задължителна цел от 2,5 % за биогоривата от ново поколение пазарът ще има 
ясна цел и стимул да използва биогорива от ново поколение с очаквано ниска стойност 
на емисиите. Въпреки това, за да се създадат условия на равнопоставеност с 
конвенционалните биогорива и да се сведе до минимум изкривяването на пазара и 
измамите, биогоривата от ново поколение трябва също да отговарят на всички 
изисквания за устойчивост.

Изменение 69
Ники Дзавела

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, 

(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, остатъци,
водорасли или биоразграждане от 
бактерии, 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 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Биоразграждането от бактерии е нова технология, която оползотворява 
значителния потенциал на биоразградимата част от промишлените отпадъци за 
производството на биогорива от ново поколение, без да причинява НПЗ и намеса в 
хранителната верига. В светлината на целите на предложението относно НПЗ за 
насърчаване на биогоривата от ново поколение, това изменение ще подпомогне 
огромния потенциал на тази технология и ще съдейства за бързото ѝ разгръщане в 
Европа.

Изменение 70
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Вероятно транспортният сектор ще (6) Вероятно транспортният сектор ще 
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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 да 
бъдат подкрепяни като част от 
политическата рамка след 2020 г. за 
енергията от възобновяеми 
източници.

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, като се 
определи цел от 2 % за биогоривата от 
ново поколение.

Or. en

Изменение 71
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Тъй като биогоривата и течните 
горива от биомаса, произведени от 
отпадъци и остатъци, имат 
потенциал да постигнат голямо 
намаление на емисиите на парникови 
газове, като същевременно 
неблагоприятните екологични, 
социални и икономически 
въздействия, които оказват, не са 
съществени, целесъобразно е да се 
направи по-нататъшна оценка на 
тяхната наличност, ползи и рискове, 
наред с другото, за да се набави 
информация при определяне на 
политиката след 2020 г. В същото 
време е необходима допълнителна 
информация относно предимствата 
за енергийната сигурност както на 
конвенционалните, така и на 
биогоривата от ново поколение, 
особено имайки предвид, че за 
тяхното производство пряко или 
косвено се използват изкопаеми 
горива. На Комисията следва да бъде 
даден мандат да представи доклад и, 
ако е целесъобразно, да отправи 
предложения към Европейския 
парламент и Съвета във връзка с тези 
въпроси. Докладът следва да вземе под 
внимание екологичните, социалните 
и икономическите алтернативни 
разходи при използване на суровините 
за цели, различни от производството 
на биогорива и течни горива от 
биомаса, за да се гарантира, че всички 
положителни и неблагоприятни 
последици ще бъдат отразени.

Or. en

Изменение 72
Катрин Тротман
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Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Европейската комисия би 
следвало да вземе под внимание 
факта, че стойността на 
коефициентите, определени в 
приложение IX, не е адаптирана за 
всички продукти, и че трябва да се 
проведе допълнително обсъждане, за 
да се предотврати всякаква правна 
несигурност.

Or. fr

Изменение 73
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да се избегне нарушаване на 
пазара и създаване на предпоставки за 
измами, биогоривата от ново 
поколение трябва да отговарят на 
същите критерии за устойчивост, 
както останалите биогорива.

Or. nl

Изменение 74
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се осигури (7) С оглед да се осигури 
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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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
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.

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
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 че тези отпадъци 
подлежат на йерархията на 
отпадъците, както 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. en

Изменение 75
Гастон Франко, Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие 
със Съобщението от 2012 г. „Иновации 

С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие 
със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
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за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“11 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 
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.

за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“11 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 
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. 
Лигноцелулозните остатъци са една 
от малкото биомаси, от които има 
значителни запаси в Европа. 
Поставянето на междинна цел за 
добавяне на лигноцелулозно биогориво 
ще осигури необходимата 
популярност сред инвеститорите за 
изтъкване на неговия потенциал.

Or. fr

Обосновка

За да се отговори на двойното предизвикателство, което се състои, от една страна, 
в подобряване на енергийната сигурност на държавите членки, като се съдейства за 
намаляване на вноса на дизелово гориво чрез производство на биодизели от ново 
поколение, и, от друга, в насърчаване на инвестициите в използването на една от 
малкото биомаси с потенциал в Европа, би било уместно да се постави междинна цел 
за добавяне на лигноцелулозно биогориво.

Изменение 76
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис, Виторио Проди

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 

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие 
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със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
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.

със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на
интегрирани и диверсифицирани 
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, които 
използват отпадъчни материали за 
енергийни цели единствено в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците; които не се конкурират 
за използването на земята и водата, 
така че да се защитят правата на 
земя и храна; и които не намаляват 
органичните вещества в почвата, 
което би довело до отрицателно 
въздействие върху околната среда за 
местната екосистема.

Or. en

Изменение 77
Антонио Канчан, Елизабета Гардини

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 

(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 
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интегрирани и диверсифицирани 
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.

интегрирани и диверсифицирани 
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, или 
които не засягат околната среда по 
начин, който излага на риск 
местните екостистеми, като лишава 
хранителните култури от земя и 
вода.

Or. it

Изменение 78
Брита Томсен, Хосефа Андрес Бареа, Юдит А. Меркис

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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
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.

(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“11 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа12, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
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 и които 
използват отпадъчни материали за 
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енергийни цели единствено в 
съответствие с йерархията на 
отпадъците.

Or. en

Изменение 79
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Използването на ресурси от 
биомаса включва значителни 
алтернативни разходи, които 
произтичат от изчерпването или 
загубата на екосистемни услуги. 
Държавите членки следва да се 
въздържат от субсидиране или 
възлагане на използването на 
суровини за енергия, когато
отклоняването от съществуващите 
им приложения би имало 
отрицателно въздействие върху 
биологичното разнообразие, почвите 
или общия въглероден баланс. 
Политиките следва също така да 
гарантират каскадно използване на 
биомасата, включвайки гаранции, че 
ресурсите няма да бъдат изтеглени 
от приложения с висока добавена 
стойност за обществото към 
приложение за енергийни цели с ниска 
стойност.

Or. en

Обосновка

В резултат на редица съществуващи приложения, например плочите от дървесни 
влакна, дървесината остава като солиден компонент в околната среда, и 
отклоняването на суровини от подобна употреба за добиване на енергия би довело до 
опасност от отрицателен общ въглероден баланс. Всяко насърчаване на използването 
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на лигноцелулозни материали трябва да бъде подкрепено от гаранции, че например 
целулозно-хартиената промишленост няма да бъде лишена от суровина, което би 
довело до търсене на по-висок клас дървесина и отклоняване от други сектори или 
натиск за увеличаване на добива.

Изменение 80
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени в нови 
инсталации, следва да се увеличи, 
считано от 1 юли 2014 г., за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
да не се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с ниска
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С това увеличение
се осигурява защита за инвестициите в 
производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени в нови 
инсталации, следва да се увеличи, 
считано от 1 юли 2014 г., за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
да се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с по-добра
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С минимален праг, 
определен на 50 %, се осигурява защита 
за инвестициите в производствени 
мощности за биогорива и други течни 
горива от биомаса в съответствие с 
член 19, параграф 6, втора алинея.

Or. fr

Обосновка

Определянето на минимален праг от 50 % следва да насърчи научните изследвания и 
инвестициите в иновативни начини за производство на биогорива от ново поколение и 
да подкрепи потенциала за промишлено производство. Праг от 50 %, съответстващ 
на най-високото ниво, което да бъде постигнато за действащи инсталации до 1 юли 
2014 г., ще създаде равнопоставеност при третирането, което може да насърчи 
поемането на риск за инвестиране в нови инсталации за производство на биогорива 
от ново поколение.
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Изменение 81
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Минимално допустимата 
стойност за намалението на
емисиите на парникови газове за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени в нови 
инсталации, следва да се увеличи,
считано от 1 юли 2014 г., за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
да не се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с ниска 
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С това увеличение
се осигурява защита за инвестициите в 
производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

(8) Общите емисии на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени в нови 
инсталации, следва да бъдат 
постепенно намалявани, за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и
да не се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с ниска 
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С това намаление
се осигурява защита за инвестициите в 
производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

Or. en

Изменение 82
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени в нови
инсталации, следва да се увеличи, 
считано от 1 юли 2014 г., за да се 
подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени във 
всички действащи инсталации, следва 
да се увеличи, считано от 1 юли 2014 г., 
за да се подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
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да не се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с ниска 
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С това увеличение 
се осигурява защита за инвестициите в 
производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

да не се насърчава по-нататъшното 
инвестиране в инсталации с ниска 
ефективност по отношение на 
парниковите газове. С това увеличение 
се осигурява защита за инвестициите в 
производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

Or. en

Изменение 83
Ангелика Ниблер

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 

заличава се
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течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г.

Or. de

Обосновка

Ограничаването на използването на конвенционални биогорива не подготвя прехода 
към биогорива от ново поколение. По-важно е да се осъществи подходяща 
научноизследователска и развойна дейност с цел гарантиране на ефективно и 
покриващо разходите подпомагане на биогоривата от ново поколение. От решаващо 
значение за прехода към биогорива от ново поколение е създаването на стимули за 
преустрояване на съществуващите инсталации за производство на биогорива, вместо 
тяхното закриване.

Изменение 84
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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 

заличава се
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Директива 2009/28/ЕО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г.

Or. en

Изменение 85
Джайлс Чичестър

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 
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 
установят задължителни цели за 
биогорива от ново поколение, в 
съответствие с график, който ще 
осигури предвидимост и стабилност 
за инвеститорите.

Or. en
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Изменение 86
Марита Улвског

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 
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. 
Такова ограничаване следва да бъде 
насочено на първо място към 
биогоривата, които имат най-
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда и климата. Без да се 
ограничава общото използване на 
такива биогорива, делът на 
произведените от 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. sv

Обосновка

Тъй като изчислените емисии, причинени от промяна в непрякото земеползване, са 
12 g CO2eq/MJ за семена на зърнени култури и други богати на скорбяла култури и 
13 g CO2eq/MJ за захарни култури, спрямо 55 g CO2eq/MJ за маслодайни култури, 
уместно е най-напред да се ограничат тези култури, които имат най-голямо 
въздействие върху околната среда.
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Изменение 87
Йенс Роде

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 
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 чрез въвеждане на 
горна граница от 7,5 % за тези 
биогорива и течни горива от биомаса.

Or. en

Обосновка

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.
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Изменение 88
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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 
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. 
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
постигането на целта за транспорта 
от 10 %, определена в 
Директива 2009/28/ЕО, следва да бъде 
ограничен.

Or. en

Изменение 89
Брита Томсен

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед да се подготви преходът към (9) С оглед да се подготви преходът към 
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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.

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 и 
други енергийни култури, отглеждани 
върху земя, 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 и 
Директива 98/70/ЕО. 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, маслодайни и други 
енергийни култури, отглеждани върху 
земя, биогорива и течни горива от 
биомаса, които могат да се отчитат за 
целите на Директива 2009/28/ЕО и 
Директива 98/70/EО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г. Освен това е уместно да 
бъдат установени задължителни 
цели биогоривата от ново поколение 
да бъдат въвеждани постепенно в 
периода 2016—2020 г., което ще 
гарантира предвидимост и 
стабилност за инвеститорите.

Or. en

Изменение 90
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед да се подготви преходът към (9) С оглед да се подготви преходът към 
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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.

биогорива от ново поколение, да се 
предотврати по-нататъшно 
въздействие на нарастващото 
търсене на биогорива и течни горива 
от биомаса върху продоволствените 
пазари 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 в 
тези директиви. 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 или да 
получават публична помощ съгласно
нея, следва да бъде ограничен до дела 
на тези биогорива и течни горива от 
биомаса, потребени през 2011 г. По 
същите причини и с цел да се избегне 
неравнопоставено третиране на 
биогоривата и течните горива от 
биомаса, произведени от суровини с 
подобни въздействия, целесъобразно е 
да се прилага еднакво третиране на 
биогоривата и течните горива от 
биомаса, произведени от 
нехранителни целулозни или 
лигноцелулозни материали, когато те 
се отглеждат върху земя, без да се 
засягат тези, произведени от 
отпадъци и остатъци.

Or. en
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Изменение 91
Едит Херцог

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 
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 
определят задължителни цели за
биогоривата от ново поколение, като в 
тази връзка са необходими ясни, 
ефективни и предвидими правила, 
които да не водят до преждевременно 
закриване на съществуваща 
производствена инфраструктура, с 
което да се предизвикат сериозни 
загуби на стойност за Европа.

Or. hu

Изменение 92
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис, Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 9
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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 
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 и от 
енергийни 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 и 
Директива 98/70/ЕО. Делът на 
произведените от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни или маслодайни 
култури, както и от енергийни 
култури, биогорива и течни горива от 
биомаса, които могат да се отчитат за 
целите на Директива 2009/28/ЕО и 
Директива 98/70/ЕО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г. След 2020 г. делът на 
енергията от биогорива, произведени 
върху земя, се преустановява 
поетапно.

Or. en

Обосновка

Ограничението за конвенционалните биогорива и течните горива от биомаса следва 
да се прилага както за хранителните, така и за енергийните култури (нехранителни 
култури), тъй като и двата вида се конкурират за използването на земята и водата, 
които трябва да се използват само за храни и хранителни култури. Освен това, за да 
бъде ефективно, ограничението за конвенционалните биогорива следва да се отчита 
за целите както на Директива 2009/28/ЕО, така и на Директива 98/70/ЕО. В 
стратегията след 2020 г. всички биогорива, произведени от хранителни и енергийни 
култури, следва да бъдат поетапно преустановени.
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Изменение 93
Йенс Роде

Предложение за директива
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Като се има предвид, че 
инсталираният конвенционален 
капацитет за производство на 
етанол в ЕС понастоящем се равнява 
на 6 % от очаквания през 2020 г. пазар 
на бензин, и че има сериозна 
необходимост от защита на 
съществуващите добросъвестно 
осъществени инвестиции в 
производствен капацитет за 
конвенционални биогорива, както и че 
е необходимо да започне да се предлага 
на пазара етанол от лигноцелулоза, 
следва да бъде въведена конкретна цел 
от най-малко 10 % енергия от 
възобновяеми източници от крайното 
потребление на енергия на бензин в 
транспорта през 2020 г., от които 
8 % следва да бъдат от биогорива, 
произведени от захарни и богати на 
скорбяла култури.

Or. en

Обосновка

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.
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Изменение 94
Джайлс Чичестър

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. en

Изменение 95
Мария Да Граса Карвалю

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 

заличава се
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инсталации преди края на 2013 г. 
Поради това настоящата директива 
за изменение не засяга оправданите 
правни очаквания на операторите на 
подобни инсталации.

Or. en

Изменение 96
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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. en

Изменение 97
Ангелика Ниблер

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ограничението от 5 %, заличава се
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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.

Or. de

Обосновка

Тъй като следва да се премахне също и целта от 5 %, поставена в член 3, параграф 4, 
съображението отпада. Поставянето на ограничение от 5 % за биогоривата от 
първо поколение не възпрепятства вноса от трети държави, в които се преобразуват 
гори и мочурливи зони. Въпреки това този подход нанася вреди на европейското селско 
стопанство. Освен това съществува опасност да не се постигне целта за 10 % дял на 
енергията от възобновяеми източници в транспортния сектор до 2020 г.

Изменение 98
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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, 

заличава се
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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

Изменение 99
Марита Улвског

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 4 %, 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.

Or. sv

Изменение 100
Катрин Тротман

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ограничението от 5 %, поставено в (10) Ограничението от 5 %, поставено в 
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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.

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 и не води до поставяне под 
въпрос на вече осъществените 
инвестиции.

Or. fr

Изменение 101
Кент Йоансон

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 3 %, 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.

Or. en
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Изменение 102
Йенс Роде

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 7,5 %, 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.

Or. en

Изменение 103
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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. 

(10) Ограничението, 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 
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Поради това настоящата директива за 
изменение не засяга оправданите правни 
очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

директива за изменение не засяга 
оправданите правни очаквания на 
операторите на подобни инсталации.

Or. en

Изменение 104
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Следва да бъдат предоставяни 
стимули за насърчаване на 
използването на електроенергия от 
възобновяеми източници в 
транспортния сектор. В допълнение 
към това, следва да бъдат 
насърчавани мерки за енергийна 
ефективност и енергоспестяване в 
транспортния сектор.

Or. en

Изменение 105
Джайлс Чичестър

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 

заличава се
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например от отпадъци, които не 
водят до допълнителни потребности 
от земя, следва да се определи, че те 
са с нулев емисионен фактор.

Or. en

Изменение 106
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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) 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. Въпреки това, за да 
гарантира основателността и 
всеобхватността на целите на Съюза 
по отношение на намалението на 
емисиите на парникови газове и на 
биогоривата, 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 от непреки промени в 
земеползването. За биогоривата, 
произведени от суровини като например 
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от отпадъци, които не водят до 
допълнителни потребности от земя, 
следва да се определи, че те са с нулев 
емисионен фактор.

Or. en

Обосновка

Отчитането на фактора, свързан с непреките промени в земеползването при 
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-голямо намаление на емисиите на 
парникови газове.

Изменение 107
Брита Томсен

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 ефективното 
постигане на целите на ЕС по 
отношение на намалението на 
емисиите на парникови газове и на 
биогоривата, количествата емисии на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването следва да 
бъдат взети предвид при 
изчисляването на намалението на
емисиите на парникови газове, което се 
изисква съгласно критериите за
устойчивост, определени в 
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.

Or. en
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Изменение 108
Йенс Роде

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) Използваните модели за оценка 
на количествата емисии на парникови 
газове вследствие на непреки промени в 
земеползването и свързани с 
производството на биогорива, 
показват значителни различия, 
ограничения и неясноти. 
Следователно резултатите от 
моделирането на емисии на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
твърде несигурни, за да бъдат 
включени в законодателството.

Or. en

Обосновка

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Изменение 109
Сабине Вилс

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Оценените количества емисии на 
парникови газове вследствие на 
непреки промени в земеползването

(11) Член 7г, параграф 6 от 
Директива 98/70/ЕО и член 19, 
параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО 



AM\933726BG.doc 67/205 PE510.481v01-00

BG

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.

изискват непреките промени
в земеползването да бъдат сведени до 
минимум чрез въвеждането на
конкретна методика за отчитане на
емисиите в резултат на промени във 
въглеродните запаси, което 
гарантира спазването на изискването 
за намаляване на парниковите газове 
по член 7б, параграф 2 от 
Директива 98/70/ЕО и член 17, 
параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО. 
Следователно правилата за 
изчисляване на въздействието на
парникови газове от биогорива и течни 
горива от биомаса за целите на тези
директиви следва да включват 
фактори, отразяващи емисиите от 
непреки промени в земеползването, 
дължащи се на различни видове 
биогорива и течни горива от биомаса. 
В съответствие с член 7г, параграф 6 
от Директива 98/70/ЕО и член 19, 
параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО,
следва да бъдат осигурени 
необходимите защитни мерки за 
инвестициите, осъществени преди 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 110
Фиона Хол

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, 

(11) Оценените количества емисии на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването следва да 
бъдат включени в изчисляването на 
емисиите на парникови газове от 
биогорива съгласно Директиви 98/70/ЕО 
и 2009/28/ЕО. За биогоривата, 
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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. 

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. en

Изменение 111
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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 биогоривата, произведени от 
суровини като например от отпадъци, 
които не водят до допълнителни 
потребности от земя или увеличаване 
на добива, следва да се определи, че те 
са с нулев емисионен фактор.

Or. en

Изменение 112
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

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 

(11) За да гарантира ефективното 
постигане на целите на ЕС по 
отношение на намалението на 
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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.

емисиите на парникови газове и на 
биогоривата, количествата емисии на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването следва да 
бъдат взети предвид при 
изчисляването на намалението на
емисиите на парникови газове, което се 
изисква съгласно критериите за 
устойчивост, определени в 
Директива 2009/28/ЕО и
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 от непреки промени в 
земеползването. За биогоривата, 
произведени от суровини като например 
от отпадъци и остатъци, които не 
водят до допълнителни потребности от 
земя, следва да се определи, че те са с 
нулев емисионен фактор, при условие 
че отговарят на съответните 
стандарти за устойчивост.

Or. en

Изменение 113
Брита Томсен, Андрес Бареа, Патриция Тоя, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Земеползването за отглеждане 
на суровини за биогорива не следва да 
води до преместване на местните 
общности и коренното население. 
Затова за устойчиви следва да се 
считат само биогоривата и течните 
горива от биомаса, чието 
производство не накърнява правата 
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на местните общности и коренното 
население.

Or. en

Изменение 114
Катрин Тротман

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Преразглеждането и 
адаптирането на тази методология 
следва да вземе предвид факта, че 
предприятията вече са направили 
сериозни инвестиции въз основа на 
настоящото законодателство.

Or. fr

Изменение 115
Ангелика Ниблер

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 

заличава се
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непреките 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.

Or. de

Обосновка

Понастоящем не съществуват солидни, подходящи научни основания, които да 
оправдават съществуването на подобен метод и неговото прилагане. Освен това 
този подход е в противоречие с необходимата правна сигурност.

Изменение 116
Джайлс Чичестър

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 навлязат нови суровини за 
биогорива.

заличава се
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Or. en

Изменение 117
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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 навлязат нови суровини за 
биогорива.

заличава се

Or. en

Изменение 118
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да преразгледа заличава се
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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 навлязат нови суровини за 
биогорива.

Or. en

Изменение 119
Йенс Роде

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, 

(12) Комисията следва периодично да 
преразглежда списъка със 
съществуващите биогорива от ново 
поколение, включен в приложение IX, 
като взема предвид постигнатия 
консолидиран, експертно потвърден 
научно-технически напредък, и 
непрекъснато да докладва относно 
развитието на моделите, използвани 
за оценка на емисиите вследствие на
промени в земеползването. 
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както и за въвеждане на 
коефициенти на допълнителни нива 
на категоризация и включване на 
допълнителни стойности, ако на 
пазара навлязат нови суровини за 
биогорива.

Or. en

Обосновка

Тъй като са необходими допълнителни разработки, консолидиране и партньорски 
оценки на моделите, използвани за изчисляване на емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването, Комисията следва да докладва относно научно-
техническия напредък на различните модели.

Изменение 120
Йенс Роде

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 19, параграф 8 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 8 от Директива 98/70/ЕО 
включват разпоредби, с които се 
насърчава отглеждането на култури за 
биогорива върху тежко деградирали или 
силно замърсени земи като временна 
мярка за ограничаване на непреките 
промени в земеползването. Тези 
разпоредби вече не са адекватни в 
сегашната си форма и трябва да се 
интегрират в подхода, посочен в 
настоящата директива, за да се 
гарантира запазването на 
съгласуваността на общите действия 
за свеждане до минимум на емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването.

(13) Член 19, параграф 8 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 8 от Директива 98/70/ЕО 
включват разпоредби, с които се 
насърчава отглеждането на култури за 
биогорива върху тежко деградирали или 
силно замърсени земи като мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Комисията следва да 
разгледа други мерки за смекчаване на 
НПЗ, например използване на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство върху слаба, изоставена 
или неизползвана земя, с цел 
включването на тези мерки в 
директивите под формата на премия 
или положителното им включване в 
моделите на НПЗ, подобно на вече 
предвидената в приложение IV, 
част В, точка 7 от 
Директива 98/70/ЕО и в 
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приложение V, част В, точка 7 от 
Директива 2009/28/ЕО премия за 
биомаса, получена от земя с влошено 
качество, която е била възстановена.

Or. en

Изменение 121
Катрин Тротман

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Член 19, параграф 8 от Директива 
2009/28/ЕО и член 7г, параграф 8 от 
Директива 98/70/ЕО включват 
разпоредби, с които се насърчава 
отглеждането на култури за биогорива 
върху тежко деградирали или силно 
замърсени земи като временна мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Тези разпоредби вече 
не са адекватни в сегашната си форма и 
трябва да се интегрират в подхода, 
посочен в настоящата директива, за да 
се гарантира запазването на 
съгласуваността на общите действия за 
свеждане до минимум на емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването.

(13) Член 19, параграф 8 от Директива 
2009/28/ЕО и член 7г, параграф 8 от 
Директива 98/70/ЕО включват 
разпоредби, с които се насърчава 
отглеждането на култури за биогорива 
върху тежко деградирали или силно 
замърсени земи като временна мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Тези разпоредби вече 
не са адекватни в сегашната си форма и 
трябва да се интегрират в подхода, 
посочен в настоящата директива, за да 
се гарантира запазването на 
съгласуваността на общите действия за 
свеждане до минимум на емисиите 
вследствие на непреки промени в 
земеползването. Все пак използването 
на тези деградирали земи за култури 
за биогорива трябва да продължи да 
бъде подкрепяно само доколкото то 
не води до непреки промени в
земеползването.

Or. fr

Изменение 122
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) 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 
насърчава получаването на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, прехвърлянето 
от един към друг вид транспорт, по-
голямото използване на обществения 
транспорт и енергийната 
ефективност. В съответствие с
бялата книга относно транспорта, 
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 
използването на възобновяемата 
електроенергия в транспортните 
системи.

Or. en

Изменение 123
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящата 
директива, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 

заличава се
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съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 
година за установяване на общите 
правила и принципи относно реда и 
условията за контрол от страна на 
държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на 
Комисията.

Or. nl

Изменение 124
Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/ЕО към техническия 
и научния напредък, 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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването;
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/ЕО към техническия 
и научния напредък, 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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
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за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

Or. en

Изменение 125
Йенс Роде

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/ЕО към техническия
и научния напредък, 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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването;
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/ЕО към техническия 
и научния напредък, 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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.
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разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

Or. en

Изменение 126
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/ЕО към техническия 
и научния напредък, 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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
методологията за изчисляване на 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването;
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.

(18) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 98/70/ЕО към техническия 
и научния напредък, 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: механизма за 
наблюдение и намаляване на емисиите 
на парникови газове; методологичните 
принципи и стойности, необходими за 
оценяване дали са изпълнени 
критериите за устойчивост по 
отношение на биогоривата; критериите 
и географските обхвати за 
категоризиране на затревени райони с 
висока степен на биоразнообразие; 
методологията за изчисляване и 
докладване на емисиите на парникови 
газове за целия жизнен цикъл; 
разрешеното съдържание на метални 
добавки в горивата; разрешените методи 
за анализ във връзка със 
спецификациите на горивата и 
допустимото превишение на 
парциалното налягане на парите, 
разрешено за бензин, съдържащ 
биоетанол.
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Or. en

Изменение 127
Джайлс Чичестър

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, 
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.

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
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 биогоривата 
от ново поколение; 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.

Or. en

Изменение 128
Йенс Роде

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
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 биогоривата 
от ново поколение; енергийното 
съдържание на транспортните горива; 
критериите и географските обхвати за 
категоризиране на пасища с висока 
степен на биоразнообразие; 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. en

Изменение 129
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията по 
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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.

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. en

Изменение 130
Бенд Бендсен

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, 
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

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
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: биогоривата от ново 
поколение; енергийното съдържание на 
транспортните горива; критериите и 
географските обхвати за категоризиране 
на пасища с висока степен на 
биоразнообразие; методологията за 
изчисляване на количеството биомаса, 
което не причинява никакви емисии
вследствие на непреки промени в 
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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.

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. da

Изменение 131
Фиона Хол

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, 
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.

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
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 биогоривата 
от ново поколение, които се отчитат за
междинната цел, 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.

Or. en
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Изменение 132
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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, 
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.

(19) С оглед да се позволи адаптиране 
на Директива 2009/28/ЕО към 
техническия и научния напредък, 
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: енергийното съдържание 
на транспортните горива; критериите и 
географските обхвати за категоризиране 
на пасища с висока степен на 
биоразнообразие; 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. en

Изменение 133
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 20
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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 количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването.

заличава се

Or. nl

Изменение 134
Джайлс Чичестър

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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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 фактори за 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, при условие че 
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използваните модели са стабилни и 
надеждни, така че да може с 
точност да се определи специална 
стойност на емисиите, получена от 
непреките промени в земеползването 
при различните видове използвани 
култури.

Or. en

Изменение 135
Йенс Роде

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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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.

Or. en

Изменение 136
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Съображение 20
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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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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.

Or. en

Обосновка

Въвеждането в схемата за устойчивост на фактори за оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в земеползването ще се извърши при влизането в сила 
на настоящата директива.

Изменение 137
Гастон Франко

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 

(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 
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схемата за устойчивост от 1 януари 
2021 г. на фактори за оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

схемата за устойчивост от 1 януари 
2021 г. на фактори за оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.
Комисията следва да направи 
подходящ анализ с цел да се оцени 
въздействието на условията за 
прилагане на настоящата директива 
върху секторите, използващи 
биомаса.

Or. fr

Изменение 138
Фиона Хол

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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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. 
Комисията следва също да извърши 
преглед на мерките за смекчаване, 
като например използване на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство върху изоставена земя.

Or. en

Изменение 139
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер
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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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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.

Or. en

Изменение 140
Брита Томсен, Хосефа Андрес Бареа, Юдит А. Меркис

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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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 
следва да включват критерии за 
устойчивост, които да бъдат 
постигнати при биогоривата от ново 
поколение.
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Or. en

Изменение 141
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис, Виторио Проди

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 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването.

(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 
следва да включват критерии за 
устойчивост, които да бъдат 
постигнати за насърчаване на 
биогоривата от ново поколение.

Or. en

Изменение 142
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) От особено значение е 
Комисията в изпълнение на 
настоящата директива да провежда 
подходящи консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 

заличава се
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следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. nl

Изменение 143
Херберт Ройл

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище и 
на равнище на заинтересованите 
страни, включително засегнатите 
промишлени отрасли. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 144
Гастон Франко

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 

(21) От особено значение е Комисията в 
изпълнение на настоящата директива да 
провежда подходящи консултации по 
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време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и на Съвета.

време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище в 
сектора на горското и на селското 
стопанство. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 145
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Член 7а се изменя, както следва: 1. Член 7а се изменя, както следва:

–а) в параграф 2 буква а) се заменя със 
следното:
а) 6 % най-късно до 31 декември 2020 г. 
За целите на това намаление 
държавите членки изискват от 
доставчиците да се съобразят със 
следните междинни цели: 2 % до 
31 декември 2016 г. и 4 % до 
31 декември 2018 г.;

Or. en

Обосновка

Като взема под внимание факта, че доброволно поставените цели в рамките на 
съществуващата Директива относно качеството на бензиновите и дизеловите 
горива не са допринесли особено за използването на по-малко горива с въглеродна 
интензивност на пазара, това изменение предлага да се отложат междинните цели 
на Директивата от 2 % и 4 % през 2014 г. и 2017 г. съответно до 2016 и 2018 г., като 
същевременно те да станат задължителни за доставчиците на горива.
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Изменение 146
Брита Томсен, Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а) В параграф 2 след буква в) се 
добавя следната алинея:
„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в Директива 98/70/ЕО, 
член 7а, алинеи а) и б), държавите 
членки гарантират, че максималният 
съвместен принос, осигурен от 
доставчиците чрез биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от семена на зърнени 
култури и други богати на скорбяла 
култури, захарни, маслодайни и други 
енергийни култури, отглеждани на 
земеделски земи, не надвишават 
енергийното количество, 
съответстващо на максималния 
принос, предвиден в член 3, параграф 4, 
буква г) от Директива 2009/28/ЕО.“

Or. en

Изменение 147
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 – буква – а) (нова)
2008/70/EО
Член 7а – параграф 2 – последна алинея (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а) В параграф 2 след буква в) се 
добавя следната алинея:
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„Държавите членки гарантират, че 
максималният принос от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури, или от 
енергийни култури с оглед на 
съответствието с целта, упомената 
в първа алинея, не надвишава 
количеството енергия, 
съответстващо на 5 %, на колкото се 
оценява делът на тези биогорива към 
края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“

Or. en

Изменение 148
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вмъква се следният параграф 6: заличава се
„6. Доставчиците на гориво 
докладват всяка година до 31 март на 
органа, определен от съответната 
държава членка, последователността 
от дейности и обемите на 
производство на биогориво, както и 
емисиите на парникови газове на 
единица енергия за целия жизнен
цикъл, включително оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
определени в приложение V. 
Държавите членки докладват тези 
данни на Комисията.“

Or. en
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Изменение 149
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вмъква се следният параграф 6: заличава се
„6. Доставчиците на гориво 
докладват всяка година до 31 март на 
органа, определен от съответната 
държава членка, последователността 
от дейности и обемите на 
производство на биогориво, както и 
емисиите на парникови газове на 
единица енергия за целия жизнен 
цикъл, включително оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
определени в приложение V. 
Държавите членки докладват тези 
данни на Комисията.“

Or. en

Изменение 150
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) вмъква се следният параграф 6: заличава се
Доставчиците на гориво докладват 
всяка година до 31 март на органа, 
определен от съответната държава 
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членка, последователността от 
дейности и обемите на производство 
на биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия 
за целия жизнен цикъл, включително 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, определени в 
приложение V. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

Or. en

Обосновка

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Изменение 151
Брита Томсен, Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на гориво докладват 
всяка година до 31 март на органа, 
определен от съответната държава 
членка, последователността от дейности 
и обемите на производство на 
биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия за 
целия жизнен цикъл, включително 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, определени в 

6. Доставчиците на гориво докладват 
всяка година до 31 март на органа, 
определен от съответната държава 
членка, последователността от дейности 
и обемите на производство на 
биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия за 
целия жизнен цикъл, включително 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, определени в 
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приложение V. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

приложение V. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

В допълнение доставчиците на гориво 
са задължени да докладват на органа, 
определен от съответната държава 
членка, относно постигнатия 
напредък в осъществяването на 
задължителната цел от 3 % от 
целта за 10 % дял енергия от 
възобновяеми източници в 
енергийното потребление в 
транспорта на всяка държава членка 
до 2020 г. Доставчиците 
документират, че биогоривата са 
произведени от суровините, изброени 
в част А от приложение IX, и течни 
и газообразни горива от възобновяеми 
източници от небиологичен произход. 
Държавите членки докладват тези 
данни на Комисията.

Or. en

Изменение 152
Катрин Тротман

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчиците на гориво докладват всяка 
година до 31 март на органа, определен 
от съответната държава членка, 
последователността от дейности и 
обемите на производство на биогориво, 
както и емисиите на парникови газове 
на единица енергия за целия жизнен 
цикъл, включително оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването, 
определени в приложение V. Държавите 
членки докладват тези данни на 

Доставчиците на гориво докладват всяка 
година до 31 март на органа, определен 
от съответната държава членка, и при 
условия, които трябва да бъдат 
установени така, че да се избегне 
всяка административна тежест,
последователността от дейности и 
обемите на производство на биогориво, 
както и емисиите на парникови газове 
на единица енергия за целия жизнен 
цикъл, включително оценените 
количества емисии вследствие на 
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Комисията. непреки промени в земеползването, 
определени в приложение V. Държавите 
членки докладват тези данни на 
Комисията.

Or. fr

Изменение 153
Бенд Бендсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Доставчиците на гориво докладват 
всяка година до 31 март на органа, 
определен от съответната държава 
членка, последователността от дейности 
и обемите на производство на 
биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия за 
целия жизнен цикъл, включително 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, определени в
приложение V. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

6. Доставчиците на гориво докладват 
всяка година до 31 март на органа, 
определен от съответната държава 
членка, последователността от дейности 
и обемите на производство на 
биогориво, както и емисиите на 
парникови газове на единица енергия за 
целия жизнен цикъл. Държавите членки 
докладват тези данни на Комисията.

Or. da

Изменение 154
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 5 встъпителното заличава се
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изречение на първа алинея се заменя 
със следното:
„5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член10а, 
отнасящи се по-специално до:“

Or. en

Изменение 155
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„1. Независимо дали суровините са 
отгледани на или извън територията 
на Общността, енергията от 
биогорива се взема предвид за целите
на член 7а само при условие че 
отговаря на критериите за 
устойчивост, установени в 
параграфи 2—6в) от настоящия член.
Биогоривата, произведени от семена 
на зърнени култури и от други богати 
на скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, както и от
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали, различни 
от отпадъци или остатъчни 
материали, взети под внимание за 
целите на член 7а, не надхвърлят 
количеството енергия съгласно втора 
алинея от член 3, параграф 1 от 
Директива 2009/28/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за 
насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници.“
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Or. en

Изменение 156
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) В параграф 1 се заличава втората 
алинея.

Or. en

Обосновка

За съгласуваното регулиране на устойчивостта е необходимо биогоривата от ново 
поколение да подлежат на същите критерии за устойчивост като конвенционалните 
биогорива. За да се гарантира надеждността на схемите за устойчивост, 
проверките трябва да бъдат строги и да са приложими към всички биогорива. 
Последствието от предложението на Комисията би било специално насърчаване на 
произведените от неустойчиви суровини биогорива. Изключенията по отношение на 
критериите за устойчивост за някои отпадъци и остатъчни вещества биха довели до 
това, биодизелът от отпадъци от палмово масло да бъде субсидиран, дори ако 
палмовото масло е произведено в области с тропически гори, които са били незаконно 
изсечени. Същото важи и за употребяваните масла за ядене, произведени чрез 
неустойчиви средства. В тези случаи няма да бъде налице защита на области със 
значително биоразнообразие, тропически гори, мочурища и торфените блата.

Изменение 157
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено за 

2. Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено за 
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целите, посочени в параграф 1, е най-
малко 60 % за биогорива, произведени в 
инсталации, пуснати в действие след 1 
юли 2014 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива.

целите, посочени в параграф 1, е най-
малко 60 % за биогорива, произведени в 
инсталации, пуснати в действие след 1 
юли 2014 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива.

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече са 
били в действие на 1 юли 2014 г.или 
преди това, трябва да се постигне 
намаляване на емисиите на парникови 
газове най-малко с 35 % до 31 декември 
2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 
2018 г. нататък.

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече са 
били в действие на 1 юли 2014 .или 
преди това, трябва да се постигне 
намаляване на емисиите на парникови 
газове най-малко с 35 % до 31 декември 
2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 
2018 г. нататък.

Намалението на емисиите на парникови 
газове чрез използването на биогорива 
се изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1.

Намалението на емисиите на парникови 
газове чрез използването на биогорива 
се изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1.

В допълнение към това намалението 
на емисиите на парникови газове в 
резултат на използването на 
биогорива, упоменати в 
приложение V, част А, се изчислява в 
съответствие с член 7г, параграф 1 
единствено за количество, 
съответстващо на до 5 % от общата 
енергия на запаса от гориво. Над 5 % 
намалението на емисиите на 
парникови газове за тези биогорива се 
счита за равно на средния жизнен 
цикъл на емисиите на парникови 
газове от изкопаеми горива.
За биогоривата, произведени от 
суровините, упоменати в 
приложение IX, част А от 
Директива 2009/28/ЕО, намалението 
на емисиите на парникови газове се 
изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1, а приносът им към 
изчисляването на средната 
интензивност на генерирането на 
емисии на парникови газове на запаса 
от гориво се умножава по четири.
За биогоривата, произведени от 
суровините, упоменати в 
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приложение IX, част Б, намалението 
на емисиите на парникови газове се 
изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1, а приносът им към 
изчисляването на средната 
интензивност на генерирането на 
емисии на парникови газове на запаса 
от гориво се умножава по две.
За течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход намалението 
на емисиите на парникови газове се 
изчислява в съответствие с член 7г, 
параграф 1, а приносът им към 
изчисляването на средната 
интензивност на генерирането на 
емисии на парникови газове на запаса 
от гориво се умножава по четири.

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на Директивата за възобновяемата енергия и Директивата за 
качеството на горивата, включително и всяко отразяване в политиката на непреките 
промени в земеползването, следва да бъдат последователни и приведени в 
съответствие. Следователно предимството на по-ниските емисии на парникови 
газове на „конвенционалните“ биогорива при постигането на целта от 6 % намаление 
се взема под внимание само до 5 % от тяхната квота в запаса от гориво, а 
предимството на биогоривата от второ поколение се умножава по 4 и по 2.

Изменение 158
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива, отчетено
за целите, посочени в параграф 1, е най-

Сборът от преките и косвените 
емисии на парникови газове в резултат 
на използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетен за 
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малко 60 % за биогорива, произведени в 
инсталации, пуснати в действие след 
1 юли 2014 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото 
производство на биогорива.

целите, посочени в параграф 1, е най-
малко 60 % и не надвишава 42 g 
CO2eq/MJ.

Or. en

Обосновка

Пределните норми на намаляването на емисиите, изразено в сравнителни показатели 
(%), подобно на тези, предложени от Комисията, не предлагат достатъчна гаранция 
за инвеститорите, тъй като базовите стойности биха могли да се променят след 
време. Вместо да се фиксира максимална стойност на емисиите в абсолютните 
показатели, както се предлага в настоящото изменение, повече сигурност има за вида 
инвестиции, върху който могат да пожелаят да насочат вниманието си 
индустриите. Използваната тук стойност 42 g CO2eq/MJ съответства на до 50 % 
намаляване на емисиите при настоящата базова стойност.

Изменение 159
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 % за 
биогорива, произведени в инсталации, 
пуснати в действие след 1 юли 2014 г. 
За дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 % за 
биогорива, произведени в инсталации в 
действие. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива.

Or. en
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Изменение 160
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 % за 
биогорива, произведени в инсталации, 
пуснати в действие след 1 юли 2014 г. 
За дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 50 % за 
биогорива, произведени в инсталации, 
пуснати в действие след 1 юли 2014 г. 
За дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

Or. fr

Обосновка

Определеният минимален праг от 60 % е твърде висок и ще обезкуражи научните 
изследвания и инвестициите в иновативни начини за производство на биогорива от 
ново поколение, намалявайки същевременно и потенциала за промишлено производство 
и следователно целта за насърчаване на по-голямо навлизане на пазара на 
биогоривата от ново поколение.

Изменение 161
Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 % за 
биогорива, произведени в инсталации, 

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 %. За 
дадена инсталация се счита, че е „в 
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пуснати в действие след 1 юли 2014 г. 
За дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

Or. en

Изменение 162
Силвия-Адриана Цикъу

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 % за 
биогорива, произведени в инсталации, 
пуснати в действие след 1 юли 2014 г. За 
дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива, отчетено за целите, посочени 
в параграф 1, е най-малко 60 % за 
биогорива, произведени в инсталации, 
пуснати в действие след 1 юли 2018 г. За 
дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива.

Or. ro

Изменение 163
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече 
са били в действие на 1 юли 2014 г.или 

заличава се
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преди това, трябва да се постигне 
намаляване на емисиите на парникови 
газове най-малко с 35 % до 31 декември 
2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 
2018 г. нататък.

Or. en

Изменение 164
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2014 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % 
от 1 януари 2018 г. нататък.

За целите, посочени в параграф 1, 
сборът от преките и косвените 
емисии на парникови газове от 
потреблението на биогорива и други 
течни горива от биомаса, произведени 
от инсталации, които вече са били в 
действие на 1 юли 2014 г. или преди 
това, не надвишава 54 g CO2eq/MJ до 
31 декември 2016 г. и 42 g CO2eq/MJ от 
1 януари 2017 г. За дадена инсталация 
се счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото 
производство на биогорива и други 
течни горива от биомаса.

Or. en

Обосновка

В определянето на максимална стойност на емисиите в абсолютен показател, както 
се предлага в настоящото изменение, има повече сигурност за вида инвестиции, върху 
който могат да пожелаят да насочат вниманието си индустриите. Използваните 
тук стойности 54 и 42 g CO2eq/MJ съответстват на около 35 % и 50 % намаляване 
на емисиите. Няма причина да се връща изискването за 50 % до 2017 г. с една година 
назад, както предлага Комисията.
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Изменение 165
Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече са 
били в действие на 1 юли 2014 г.или 
преди това, трябва да се постигне 
намаляване на емисиите на парникови 
газове най-малко с 35 % до 31 декември
2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 
2018 г. нататък.

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива от инсталации, които вече са 
били в действие на 31 декември 
2013 г.или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 45 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 60 %
от 1 януари 2018 г. нататък.

Or. en

Изменение 166
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 2 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 3 втората алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10а 
относно критериите и географските 
обхвати, по които да се установи кои 
затревени райони се обхващат от 
разпоредбите на буква в) от първа 
алинея.“

Or. en
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Изменение 167
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква б)
Директива 98/70/ЕО
Член 7б – параграф 2 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 3 втората алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 10а 
относно критериите и географските 
обхвати, по които да се установи кои 
затревени райони се обхващат от 
разпоредбите на буква в) от първа 
алинея.“

Or. en

Изменение 168
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 4а:
„4. Биогорива и течни горива от 
биомаса, произведени в държави или 
региони, в които емисиите от 
промените в земеползването възлизат 
на повече от 35 % от емисиите от 
изкопаеми горива (30 g CO2eq/MJ), 
изчислени за цялата държава или 
регион в съответствие с точка 7 на 
част В от приложение V, се вземат 
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предвид за целите, посочени в 
параграф 1.“

Or. en

Изменение 169
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) добавя се следният параграф 5а:
Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които са взети предвид за 
целите, посочени в параграф 1, не се 
произвеждат от отпадъци, освен ако 
не е извършена независима проверка и 
не е удостоверено, че е спазена 
йерархията на отпадъците, а именно 
— предотвратяване, подготовка за 
повторна употреба и рециклиране 
преди оползотворяване за получаване 
на енергия съгласно посоченото в 
Директива 2008/98/ЕО.

Or. en

Изменение 170
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
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„5a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в букви а—в) от 
параграф 1, не се произвеждат от 
суровини, получени от отпадъци, 
освен ако не е извършена независима 
проверка и не е удостоверено, че е 
спазена йерархията на отпадъците, 
посочена в член 4 на 
Директива 2008/98/ЕО, а именно —
предотвратяване, подготовка за 
повторна употреба и рециклиране 
преди оползотворяване за получаване 
на енергия.
За тази цел на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б), определящ 
условията за независима проверка и 
удостоверяване. Тези условия се 
приемат в срок до [1 януари 2016 г.].“

Or. en

Обосновка

Отпадъците следва да са предмет на йерархията на отпадъците от член 4 на 
Рамковата директива за отпадъците — предотвратяване, подготовка за повторна 
употреба и рециклиране, преди даден отпадък да може да се оползотвори за 
енергийни цели — както и предмет на независима проверка и удостоверяване на 
спазването на разпоредбите, за да се избегнат измами.

Изменение 171
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а: 
„5a. Суровините, използвани за 
производство на биогорива и течни 
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горива от биомаса, не следва да се 
вземат предвид за целите, посочени в 
букви а—в) от параграф 2 на член 7а, в 
случай че в годината на производство 
на суровината земеползването, 
обхванато в параграфи 4 и 5, е било 
променено в значителна степен.“

Or. en

Обосновка

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Изменение 172
Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
„5a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които се вземат под 
внимание за целите, упоменати в 
параграф 1, се произвеждат от 
суровини, добити чрез устойчиви 
практики на управление на земите, 
чрез които се поддържа или увеличава 
въглеродният запас на екосистемите, 
опазва се биоразнообразието и се 
защитава плодородието на почвата и 
органичният въглерод в нея; избягва се 
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ерозията на почвата, насърчава се 
съхраняването на водните ресурси и 
които оказват минимално 
въздействие върху наличността, 
качеството, хранителния и 
минералния баланс на водата.“

Or. en

Изменение 173
Иво Белет

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 7 второто изречение 
от втора алинея се изменя, както 
следва: 
„На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
въздействието на нарасналото 
търсене на биогорива върху 
устойчивото социално развитие в 
Общността и в трети държави, 
относно приноса на производството 
на биогорива за намаляване на 
недостига на растителни протеини в 
ЕС и относно въздействието на 
политиката на ЕС за биогоривата 
върху наличието на хранителни 
продукти на достъпни цени, по-
специално за жителите на 
развиващите се страни, както и по 
други въпроси с по-широк обхват, 
свързани с развитието.“

Or. nl
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Изменение 174
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„1. За целите на член 7а и член 7б, 
параграф 2, емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
биогоривата се изчисляват, както 
следва:
а) когато в приложение IV, част А 
или Б е установена приета стойност 
за намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността el 
за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение IV, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, и когато оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
равни на нула в съответствие с 
част Б към приложение V, при 
изчислението се използва тази 
приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, посочена в 
приложение IV, част В, като се 
прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение V;
в) чрез използване на стойност, 
изчислена като сбор от елементите 
на формулата, посочена в 
приложение IV, част В, точка 1, 
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където разпределените приети 
стойности в приложение IV, част Г 
или Д могат да бъдат използвани за 
някои елементи, а действителните 
стойности, изчислени в 
съответствие с методиката, 
определена в приложение IV, част В, 
за всички останали елементи, като се 
добавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение V.“

Or. en

Обосновка

Адаптирането към метода на изчисляване, така че да се вземат под внимание 
оценките за непреките промени в земеползването, съгласно новопредложеното 
приложение V в Директивата за качеството на горивата.

Изменение 175
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
„1. За целите на член 7а и член 7б, 
параграф 2, емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
биогоривата се изчисляват, както 
следва:
а) когато в приложение IV, част А 
или Б е установена приета стойност 
за намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността el 
за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
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съответствие с приложение V, 
част В, точка 7, е равна или по-малка 
от нула, при изчислението се използва 
тази приета стойност; съгласно 
посоченото в приложение V 
стойностите за количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се добавят към тази 
приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, посочена в 
приложение IV, част В; съгласно 
посоченото в приложение V 
стойностите за количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се добавят към тази 
реална стойност; 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 V, 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. en

Изменение 176
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 3 – параграф 5 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
коригиране на оценените типични и 
приети стойности в части Б и Д от 
приложение IV.

заличава се

Or. en

Изменение 177
Джайлс Чичестър

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

заличава се

Or. en
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Изменение 178
Силвия-Адриана Цикъу

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

заличава се

Or. ro

Изменение 179
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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

заличава се

Or. en

Изменение 180
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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 
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на нови стойности на допълнителни 
нива на категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
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.

на нови стойности на допълнителни 
нива на категоризация; включване по 
целесъобразност на допълнителни 
стойности, ако на пазара навлязат нови 
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, при условие 
че те насърчават научните 
изследвания и развитието на 
иновативни технологии в държавите 
членки и вземат предвид 
необходимото подобряване на 
сигурността на доставките на 
дизелови горива.

Or. fr

Обосновка

Делегираните актове могат да бъдат оправдани за целите на адаптирането на 
приложение V към техническия и научния напредък. Все пак, за да не се създаде 
несигурност, която би могла да обезкуражи инвестициите, би било уместно да се 
подчертае, че предвижданите мерки при всички случаи ще имат за цел насърчаване на 
научноизследователската и развойна дейност в държавите членки и задоволяване на 
потребностите на пазара.

Изменение 181
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 

„Комисията изготвя доклад до 
31 декември 2014 г., и след това на
всеки две години, относно техническия 
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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 
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.

и научния напредък по отношение на 
оценката на стойностите по групи 
култури във връзка с непреките 
промени в земеползването. Докладът,
ако е уместно, е придружен от 
предложение за адаптиране на
приложение VIII към най-добрите 
налични научни данни с цел 
преработване на предложените 
стойности по групи култури във връзка 
с непреки промени в земеползването; 
въвеждане на нови стойности на 
допълнителни нива на категоризация
(тоест на равнище суровини); 
включване на допълнителни стойности, 
ако на пазара навлязат нови суровини за 
биогорива; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.

Or. en

Изменение 182
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а) в параграф 1 буква а) се заменя със 
следното:
а) когато в приложение V, част А или 
Б е установена приета стойност за 
намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността 
за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение V, 
част В, точка 7 и с приложение V, 
част А, са равни или по-малки от 
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нула, при изчислението се използва 
тази приета стойност;

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че се отчитат емисиите на парникови газове от непреки 
промени в земеползването при определяне на съответствие с критериите за 
намаляване на парниковите газове на Директива 98/70/ЕО.

Изменение 183
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 7 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение ІV към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез добавяне на 
стойности за допълнителни начини 
за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана 
в част В.“

Or. en

Изменение 184
Анджей Гжиб

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква б)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 7 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 7 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране на приложение ІV към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез добавяне на 
стойности за допълнителни начини 
за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана 
в част В.“

Or. en

Изменение 185
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за адаптиране 
на приложение ІV към техническия и 
научния напредък, включително чрез 
добавяне на стойности за допълнителни 
начини за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана в 
част В.

Ако е уместно, Комисията изготвя 
предложение за адаптиране на 
приложение IV към най-добрите 
налични научни данни, включително 
добавяне на стойности за допълнителни 
начини за производство на биогорива от 
същите или други суровини и изменение 
на методологията, описана в част В.

Or. en

Изменение 186
Андраш Дюрк, Алайош Месарош
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Предложение за директива
Член 1 – точка 6
Директива 98/70/ЕО
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В член 10 параграф 1 се заменя със 
следното:

заличава се

„1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 10а за 
адаптиране към техническия и 
научния напредък на разрешените 
методи за анализ, посочени в 
приложения I, II и III.“

Or. en

Изменение 187
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Добавя се следният член 10а: заличава се
„Член 10а)
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
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, 
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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 посоченото 
в него делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
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 период се 
удължава с 2 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.“

Or. en
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Изменение 188
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а (нов) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член7б, параграф 3, 
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 член7б, параграф 3, 
член 7г, параграф 5, 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.

Or. en

Изменение 189
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а (нов) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член7б, параграф 3, 
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 посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7а, параграф 5, във 
втора алинея от член7б, параграф 3, 
член 7г, параграф 5, 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 посоченото в него 
делегиране на правомощия. То поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
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посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

посочена в решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 190
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10а (нов) – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграф 5, 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 се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 191
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 1 – точка 8
Директива 98/70/ЕО
Член 11 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Параграф 4 от член 11 се заличава. заличава се

Or. en

Изменение 192
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Буква к) от член 2 се изменя, 
както следва:
„к) „схема за подпомагане“ означава 
всеки инструмент, схема или 
механизъм, прилагани от държава 
членка или група държави членки, 
които насърчават използването на 
енергия от възобновяеми източници 
чрез намаляване на себестойността 
на тази енергия, увеличаване на 
цената, на която може да бъде 
продадена, или увеличаване, 
посредством задължение за енергия 
от възобновяеми източници или по 
друг начин, на обема на покупките на 
такава енергия. Това включва, но не се 
ограничава до инвестиционни 
помощи, данъчни облекчения или 
намаления, връщане на платени 
данъци, схеми за подпомагане на 
задължението за използване на 
възобновяеми източници на енергия, 
включително тези, при които се 
използват зелени сертификати, и 
схеми за пряко ценово подпомагане, 
включително преференциални 
тарифи и премийни плащания; 
Схемите за подпомагане не трябва да 
създават изкривявания на пазарите за 
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суровини на други промишлени 
сектори, които са традиционни 
потребители на същата суровина.

Or. fr

Изменение 193
Марита Улвског

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя буква оа) (нова):
„оа) „биогориво от ново поколение“ 
означава биологичен материал, при 
който съответната алтернативна 
употреба се свързва със значителни 
емисии на метан или двуазотен окис, 
без да се генерира използваема енергия 
според определението в 
приложение IX. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) с цел адаптиране на това 
определение в контекста на научния и 
технологичния напредък.“

Or. sv

Обосновка

Това е насочено към създаване на стимули за пазара да популяризира биогоривата от 
ново поколение.

Изменение 194
Мария Да Граса Карвалю

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – алинея 1 (нова)
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Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – буква oa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„оа) технологиите за биогорива от 
ново поколение представляват 
биогорива, обикновено произвеждани 
от нехранителни/нефуражни 
суровини, като отпадъци и 
остатъчни материали (т.е. 
пшеничена слама, битови отпадъци), 
нехранителни култури (т.е. треви, 
мискантус) и водорасли; повечето 
технологии представляват пилотни 
проекти или са в процес на 
технологично развитие.“

Or. en

Изменение 195
Джайлс Чичестър

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 
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).“
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Or. en

Изменение 196
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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 
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. en

Обосновка

Следва всяка една държава членка да може да решава в кой сектор от икономиката 
иска да извършва дейности, за да постигне крайната цел, поставена в Директивата 
за енергия от възобновяеми източници.

Изменение 197
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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

Or. en

Изменение 198
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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).“

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

Or. fr
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Обосновка

Биогоривата играят ролята на лост за иновациите в областта на биотехнологиите и 
химията на растителните продукти. Затова е уместно да се насърчи 
научноизследователската и развойна дейност във всички сектори с голям потенциал, 
включително ферментационната промишленост.

Изменение 199
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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).“

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, както и нехранителни 
целулозни или лигноцелулозни 
материали, различни от отпадъци 
или остатъчни материали, не трябва 
да превишава количеството енергия, 
съответстващо на максималния принос 
съгласно член 3, параграф 4, буква г).

Or. en

Изменение 200
Марита Улвског

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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).

С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
съвместен принос на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от маслодайни култури, не 
трябва да превишава 4 % от 
определените 10 % съгласно член 3, 
параграф 4, буква г).

Or. sv

Обосновка

След като таванът включва по-малко култури, той ще бъде съответно понижен.

Изменение 201
Брита Томсен, Хосефа Андрес Бареа

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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).“

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, маслодайни култури и 
други енергийни култури, отглеждани 
на земеделски земи, не трябва да 
превишава количеството енергия, 
съответстващо на максималния принос 
съгласно член 3, параграф 4, буква г).

Or. en
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Изменение 202
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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).

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

Or. en

Обосновка

За да бъде ефективно, ограничението за биогорива, произведени от хранителни и 
енергийни култури, следва да се отчита за целите както на Директива 2009/28/ЕО, 
така и на Директива 98/70/ЕО. Това ограничение следва да гарантира, че целите и 
субсидиите на ЕС не насърчават други отрицателни последици, породени от 
конфликта между биогоривата и храните.

Изменение 203
Фиона Хол

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1 се добавя следната 
трета алинея:
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„Не по-късно от 31 декември 2014 г. 
Комисията, използвайки делегирани 
актове, определя правила за 
освобождаване от разпоредбите на 
член 3, параграф 4, буква г) на 
биогоривата, произведени от семена 
на зърнени култури и от други богати 
на скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, в чийто процес 
на производство са приложени 
достатъчно мерки за смекчаване на 
непреките промени в земеползването 
с цел да се компенсират техните 
фактори на НПЗ. Тези мерки за 
смекчаване може да включват 
използването на субпродукти и 
производствена ефективност, стига 
те да съответстват на критериите, 
изложени в член 17, параграф 2 от 
настоящата директива.“

Or. en

Обосновка

Емисиите вследствие на непреки промени в земеползването на биогоривата от първо 
поколение, произведени от хранителни култури, могат да бъдат смекчени, а 
минимално допустимите стойности за парникови газове, упоменати в 
Директива 2009/28/ЕО, да бъдат спазени чрез мерки за смекчаване, като например 
използване на субпродукти. Комисията следва да определи правила за освобождаване 
на тези устойчиви биогорива.

Изменение 204
Кент Йоансон

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1 се добавя следната 
трета алинея:
„Не по-късно от 31 декември 2014 г. 
Комисията, използвайки делегирани 
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актове, определя правила за 
освобождаване от разпоредбите на 
член 3, параграф 4, буква г) на 
биогоривата, произведени от семена 
на зърнени култури и от други богати 
на скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, при които са 
приложени мерки за смекчаване на 
непреките промени в земеползването 
като например използване на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство на култури на 
изоставени земи, стига те да 
съответстват на критериите, 
изложени в член 17, параграф 2 от 
настоящата директива.“

Or. en

Обосновка

Емисиите вследствие на непреки промени в земеползването на биогоривата от първо 
поколение, произведени от хранителни култури, могат да бъдат смекчени, а 
минимално допустимите стойности за парникови газове, упоменати в 
Директива 2009/28/ЕО, да бъдат спазени чрез мерки за смекчаване, като например 
използване на субпродукти. Комисията следва да определи правила за освобождаване 
на тези устойчиви биогорива.

Изменение 205
Марита Улвског

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 1 се добавя следната 
трета алинея:
„През 2020 г. поне 3 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.“
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Or. sv

Обосновка

За да се създадат стимули за пазара да премине към биогорива от ново поколение, 
трябва да си поставим твърда цел да се насърчава стратегия за устойчиви биогорива 
в Европа.

Изменение 206
Бенд Бендсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) след първа алинея се добавят 
следните алинеи:
„През 2020 г. поне 3 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.
През 2025 г. поне 5 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.“

Or. da

Обосновка

Изменя изменението на докладчика г-н Видал-Куадрас, което добавя нова подточка –i) 
след първата алинея на член 2, параграф 2, буква в) от предложението на Комисията. 

Изменение 207
Йенс Роде

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – подточка iа (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) първата алинея се заменя със 
следното:
„Всяка държава членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници във всички видове 
транспорт през 2020 г. е поне 10 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта в тази държава членка, 
както и че делът на енергията от 
възобновяеми източници от бензин 
през 2020 г. е поне 10 % от крайното 
енергопотребление при бензин за тази 
държава членка.“

Or. en

Изменение 208
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) след втора алинея се добавя нова 
алинея:
„Всяка държава членка гарантира, че 
през 2020 г. делът на 
електричеството от възобновяеми 
енергийни източници, използвани във 
всички видове транспорт се равнява 
поне на 2 % от крайното потребление 
на енергия в транспорта в тази 
държава членка.“

Or. en
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Изменение 209
Мария Да Граса Карвалю

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) след първата алинея се добавя 
следната алинея:
„Приносът на биогоривата от ново 
поколение е най-малко 2 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Or. en

Изменение 210
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-i) буква а) се заменя със следното:
„а) знаменателят се равнява на 80 % 
от общото потребление на енергия в 
транспорта през 2010 г. по смисъла на 
първа алинея, като се отчитат 
единствено бензинът, дизеловото 
гориво, биогоривата, потребени в 
пътния или железопътния 
транспорт, и електроенергията;“

Or. en



PE510.481v01-00 140/205 AM\933726BG.doc

BG

Изменение 211
Сабине Вилс

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: i) в буква б) се добавят следните 
фрази:

„настоящата буква се прилага, без да се 
засягат разпоредбите на член 17, 
параграф 1, буква а) и член 3, 
параграф 4, буква г);“

„количество енергия, съответстващо 
на мерките за енергийна 
ефективност и енергоспестяване, 
предприети от държавите членки, 
също се взема под внимание; 
„настоящата буква се прилага, без да се 
засягат разпоредбите на член 17, 
параграф 1, буква а) и член 3, 
параграф 4, буква г);“

Or. en

Изменение 212
Джайлс Чичестър

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. en
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Изменение 213
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) буква в) се заменя със следното:
„в) за изчисляването на приноса на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници и 
потребявана във всички видове 
електрически превозни средства по 
смисъла на букви а) и б), държавите 
членки могат да избират да 
използват или средния дял на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в Общността, или дела на 
електроенергията от възобновяеми 
източници в съответната държава 
членка, измерен две години преди 
въпросната година. Освен това за 
изчисляването на потребената 
електроенергия от възобновяеми 
източници от всички видове 
електрически превозни средства се 
счита, че това потребление е равно 
на 5 пъти енергийното съдържание 
на вложената електроенергия от 
възобновяеми източници.“

Or. en

Обосновка

Използването на електроенергия от възобновяеми източници във всички видове 
транспорт с електрически превозни средства може да допринесе за по-голяма 
устойчивост на сектора на транспорта. Електрическите превозни средства биха 
могли да предложат отговор на предизвикателствата в сектора на транспорта, тъй 
като са със значително по-голяма енергийна ефективност в сравнение с превозните 
средства с двигатели с вътрешно горене. Същевременно електрическото превозно 
средство играе важна роля в други сектори, свързани с енергията от възобновяеми 
източници, като възможност за съхранение на електрическа енергия.
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Изменение 214
Брита Томсен

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – точка в) – буква iа) (нова)
2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) подточка в) се заменя със 
следното:
„в) За изчисляването на потребената 
електроенергия от възобновяеми 
източници на енергия от 
електрически пътни превозни 
средства, това потребление се счита, 
че е равно на 5 пъти енергийното 
съдържание на вложената 
електроенергия от възобновяеми 
източници на енергия.“

Or. en

Изменение 215
Джайлс Чичестър

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 
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се оценява делът на тези биогорива 
към края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“

Or. en

Изменение 216
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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. en

Изменение 217
Ангелика Ниблер

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

г) при изчисляването на биогоривата, г) при изчисляването на биогоривата, 
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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.

участващи в стойността в числителя:

i) делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровините, включени 
в приложение IX, възлиза на най-
малко 2 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г., и
ii) делът на енергията от биогорива, 
произведени от хранителни култури, 
възлиза на най-малко 8 % от крайното 
енергопотребление.

Or. de

Обосновка

Въвеждането на ограничение от 5 % за биогоривата от първо поколение би 
застрашило целта, определена в Директива 2009/28/ЕО, която изисква постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на енергията от възобновяеми източници в крайното 
енергопотребление в транспорта. Биогоривата от ново поколение все още се намират 
в процес на развитие и през това десетилетие няма да се появят на пазара. Поради 
това е необходимо да се приеме специално правило за дял от 2 %.

Изменение 218
Йенс Роде

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

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
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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.“

произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни или маслодайни 
култури, не трябва да надхвърля 7,5 %, 
на колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г. Делът на 
енергията от биогорива, произведени 
от семена на зърнени култури и от 
други богати на скорбяла култури и 
захарни култури, е 8 % от крайното 
енергопотребление при бензин 
през 2020 г.“

Or. en

Обосновка

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Изменение 219
Сабине Вилс

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

„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 

„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 
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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.“

култури, захарни или маслодайни 
култури, както и от нехранителни 
целулозни или лигноцелулозни 
материали, различни от отпадъци и 
остатъци, не трябва да надхвърля 4 %, 
на колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Or. en

Изменение 220
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – 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 растително масло и 
етанол от захар, от семена на зърнени 
култури или от други богати на 
скорбяла 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

Следователно е уместно да се насърчи научноизследователската и развойна дейност 
във всички сектори с голям потенциал, или чрез системата за енергийно съдържание, 
или чрез определяне на междинни цели за добавяне, които дават популярност и 
въздействат на инвеститорите, в зависимост от зрелостта на секторите.
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Изменение 221
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

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

„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 хранителни култури и 
от енергийни 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. en

Обосновка

С цел да се преодолее конкуренцията между храните и горивата, причинена от 
политиките за биогоривата, и за да се намали въздействието върху земеползването и 
водоползването, ограничението от 5 % за конвенционалните биогорива следва да се 
прилага не само за хранителните култури, но следва да включва също така и 
енергийните култури (или нехранителни култури). За да се осъществи ефективно 
ограничаване на потреблението на биогорива и течни горива от биомаса, произведени 
върху земеделска земя, не следва да се дават никакви субсидии или финансова подкрепа 
за тяхното производство, които са извън лимита, определен в настоящото 
предложение.

Изменение 222
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква г)
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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 семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни или маслодайни 
култури, не трябва да надхвърля 3 %, на 
колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Or. en

Обосновка

Макар че целта на първоначалното предложение на Комисията не е въвеждането на 
ограничение за биогоривата от първо поколение преди 2020 г. и не се дава правилният 
сигнал към инвеститорите, настоящото изменение има за цел точно обратното – да 
насърчи иновациите, като се предизвести, че биогоривата от хранителни култури 
трябва постепенно да се заменят с други транспортни мерки и горива. Следователно 
използването на биогорива от хранителни култури в транспортния сектор следва да 
се намали стъпка по стъпка от днешните (2010 г.) 4,7 % до 3 % през 2020 г.

Изменение 223
Кент Йоансон

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

„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, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 3 %, на колкото се 
оценява делът на тези биогорива към 
края на 2011 г., от крайното
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.“
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2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.“

Or. en

Обосновка

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Изменение 224
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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

„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 от 
ново поколение е не по-малко от 2 %
от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Or. en

Изменение 225
Брита Томсен
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii)
2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – 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 семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни, маслодайни и други 
енергийни култури, отглеждани върху 
земеделска земя, 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.

Енергията от биогорива и течни 
горива от биомаса не надвишава 
количествата, посочени в настоящия 
член.“

Or. en

Изменение 226
Марита Улвског

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

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 

г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 4 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.
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в транспорта през 2020 г.

Or. sv

Обосновка

Тук изключваме етанола от ограничението от 5 %.

Изменение 227
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) добавя се следната буква га):
„га) делът на енергията от биогорива, 
произведени от суровини, описани в 
приложение IX, е поне 2,5 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г., а делът на 
енергията от биогорива, произведени 
от култури, не надвишава 7,5 % от 
крайното енергопотребление при 
дизел и бензин през 2020 г.“

Or. en

Изменение 228
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) добавя се следната буква га):
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„га) през годините след 2020 г. делът 
на енергията от възобновяеми 
източници се поддържа от 
държавите членки най-малко на 
равнището, предвидено в първата 
алинея“

Or. en

Изменение 229
Брита Томсен, Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се параграф 4а:
„4а. За постигане на целта, 
установена в параграф 4 от 
настоящия член, всяка държава 
членка намалява потреблението на 
енергия поне с 15 % в сравнение с 
потреблението в автомобилния 
транспорт през 2008 г.
Всяка държава членка публикува и 
предоставя на Комисията една година 
след приемането в срок до [една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива] прогнозен 
документ, в който се посочват 
мерките и действията, които ще се 
предприемат в съответствие с 
настоящия параграф.”

Or. en

Изменение 230
Сабине Вилс
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ва) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4a. В срок до [една година след 
влизането в сила на настоящата 
директива] Комисията отправя 
препоръки относно допълнителните 
мерки, които държавите членки 
могат да вземат, за да популяризират 
и насърчат енергийната 
ефективност и енергоспестяването в 
транспорта. Препоръките включват 
прогнозни оценки за енергията, която 
може да се спести чрез въвеждането 
на всяка една от тези мерки. 
Количеството енергия, 
съответстващо на мерките, въведени 
от дадена държава членка, се взема 
под внимание за целите на неговото 
изчисляване, посочено в буква б).“

Or. en

Изменение 231
Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4а. Държавите членки могат да 
изпълнят — изцяло или на части —
своя дял от енергия, произведена от 
семена на зърнени култури и от други 
богати на скорбяла култури, захарни, 
маслодайни и други енергийни 
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култури, отглеждани върху 
земеделска земя, като увеличат 
потреблението на възобновяема 
енергия, получена от суровини, които 
не са биомаса, като вятърна,  
слънчева и геотермална и приливна 
енергия, ако тази енергия е 
допълнителна в сравнение с 
проектираната в техните 
национални планове за действие в 
областта на енергията от 
възобновяеми източници, 
нотифицирана по член 4, параграф 2.“

Or. en

Изменение 232
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 4, параграф 3 след буква б) 
се добавя следният параграф:
„Всяка държава членка публикува и 
предоставя на Комисията в срок до 
[една година след влизането в сила на 
настоящата директива] прогнозен 
документ, в който се посочват 
допълнителните мерки, които 
възнамерява да предприеме в 
съответствие с член 3, параграф 5.”

Or. en

Изменение 233
Сабине Вилс
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2б (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 4 – параграф 3 – нова алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В член 4, параграф 3 след буква б) 
се добавя следният параграф:
„Всяка държава членка публикува и 
предоставя на Комисията в срок до 
[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 
последната алинея от член 3, 
параграф 4.”

Or. en

Изменение 234
Кришианис Каринш

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;
ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
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iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.“
Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).
списъкът на суровините, съдържащ 
се в приложение ІХ, може да бъде 
адаптиран към научно-техническия 
напредък, с цел да се осигури правилно 
прилагане на правилата за 
отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.“

Or. lv

Изменение 235
Бенд Бендсен

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;
ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
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приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.
Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).
списъкът на суровините, съдържащ 
се в приложение ІХ, може да бъде 
адаптиран към научно-техническия 
напредък, с цел да се осигури правилно 
прилагане на правилата за 
отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.“

Or. da

Изменение 236
Ангелика Ниблер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) добавя се следната буква д): заличава се
„Приносът на:
i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
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енергийно съдържание;
ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.
Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).
Списъкът на суровините, съдържащ 
се в приложение ІХ, може да бъде 
адаптиран към научно-техническия 
напредък, с цел да се осигури правилно 
прилагане на правилата за 
отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.“

Or. de

Обосновка

От статистическа гледна точка многократните преброявания са трудни, тъй като 
създават „виртуални“ биогорива, като с това поставят под въпрос постигането на 
целите на ЕС в областта на климата за периода до 2020 г. Предложението на 
Европейската комисия заблуждава обществеността относно действителния принос 
на биогоривата от ново поколение, който възлиза само на 1/4 от вероятния обем. 
Поради това многократните преброявания биха довели до повишаване на 
използването на изкопаеми горива в транспортния сектор на ЕС.

Изменение 237
Брита Томсен, Катлен Ван Бремпт
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Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„д) „Приносът на: Биогоривата, произведени от суровини, 
изброени в част А от приложение IX, 
допринасят с 3 % от целевия дял от 
10 % на енергия от възобновяеми 
източници в енергопотреблението в 
транспорта във всяка държава членка 
до 2020 г.

(i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;

През 2016 г. държавите членки 
доказват с документи, че от целевия 
дял от 10 % енергия, получена от 
възобновяеми източници, 0,5 % от 
енергопотреблението в транспорта 
във всяка държава членка се състои 
от биогорива, произведени от 
суровини, изброени в част А към 
приложение IX, както и от 
възобновяеми течни или газообразни 
горива от небиологичен произход.

(ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено, с цел да бъдат обхванати 
от част Б към приложение IX.

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

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).
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Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

Or. en

Изменение 238
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„д) „Приносът на: След 2018 г. приносът на биогоривата, 
произведени от суровини, изброени в 
приложение IX, които доказват, че 
изпълняват критериите за 
устойчивост съгласно посоченото в 
съображение 7, се счита за равен на 
тяхното умножено по две или по четири 
енергийно съдържание. Съгласно член 3 
от настоящото предложение, в 
доклада, обнародван от ЕС в срок до 
края на 2017 г., се включва предходна 
научна оценка на тяхната 
действителна устойчивост.

(i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А към
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири енергийно 
съдържание;

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от приложение IX;

(ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
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приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;

(iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.
държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii);

списъкът на суровините, съдържащ 
се в приложение ІХ, може да бъде 
адаптиран към научно-техническия 
напредък, с цел да се осигури правилно 
прилагане на правилата за 
отчетност, формулирани в 
настоящата директива; на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение I. 

Or. en

Обосновка

Многократното отчитане на биогоривата от ново поколение, без да се извършва 
предварителна оценка на техните полезни свойства, рискува насърчаването на пазар, 
чиято устойчивост е все още несигурна. Затова до края на 2017 г. от ЕО се изисква да 
направи конкретен анализ и оценка на полезните свойства на биогоривата от ново 
поколение, с цел да се насърчат само онези от тях, които гарантират екологична и 
социална устойчивост, както и зачитане на йерархията на отпадъците и най-
ефективното използване на ресурсите.

Изменение 239
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„д) „Приносът на: През 2020 г. поне 4 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от електрически превозни 
средства в съответствие с член 3, 
параграф 4, буква в) и от биогорива от 
ново поколение съгласно посоченото в 
приложение XI.

(i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;
(ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
(iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.
Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в обхвата на 
предходната алинея.

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

Or. en
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Обосновка

Многократното отчитане в действителност не означава постигане на целите, 
заложени в Директива 2009/28/ЕО, тъй като обемите, необходими, за да се задоволи 
търсенето, фактически не са произведени, и следователно биха могли да доведат до 
увеличаване на потреблението на изкопаеми горива.

Изменение 240
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„д) „Приносът на: заличава се
(i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;
(ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
(iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от 
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.“

Or. en

Изменение 241
Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква д) – подточки i)—iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„д) „Приносът на: заличава се
(i) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание;
(ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б към 
приложение IX, се считат за равен на 
тяхното умножено по две енергийно 
съдържание;
(iii) течните и газообразните горива 
от възобновяеми източници от
небиологичен произход се счита за 
равен на тяхното умножено по 
четири енергийно съдържание.“

Or. en

Изменение 242
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Or. en

Обосновка

Съгласно посоченото в член 1 обхватът на директивата за възобновяемите енергийни 
източници „установява обща рамка за насърчаването на енергията от възобновяеми 
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източници“. Следователно няма причина за включването в настоящата директива на 
горива, произведени от енергийни суровини с невъзобновяем произход.

Изменение 243
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
суровините няма да бъдат изменени 
умишлено с цел попадане в някоя от 
категориите от i) до iii).

Материалите, които са били
изменени умишлено, не попадат в 
обхвата на някоя от категориите от i) 
до iii). Държавите членки 
гарантират, че при откриване на 
измами ще се предприемат 
съответни действия.

Or. en

Изменение 244
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – буква д – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

биогоривата, произведени от
лигноцелулозни материали, трябва да 
бъде равен на поне 1 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.

Or. fr
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Изменение 245
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/EО
Член 3 – параграф 4 – буква д – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

биогоривата, произведени от 
материали, посочени в част А от 
приложение IX, трябва да бъде поне 
2 % от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.

Or. fr

Изменение 246
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

През 2020 г. поне 2 % от крайното 
енергопотребление в транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.

Or. en

Изменение 247
Катрин Тротман

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква д – алинея 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията предлага на Европейския 
парламент и на Съвета 
хармонизирани решения за проблема с 
измамите с двойното отчитане, 
които са в резултат на неправилно 
прилагане на критериите, определени 
в буква д).

Or. fr

Изменение 248
Катрин Тротман

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка iii)
Директива 98/70/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква д – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. Това 
преразглеждане следва в най-голяма 
степен да взема предвид 
инвестициите, направени от 
предприятията в съответствие с 
настоящото законодателство, както 
и тяхната необходимост да получат 
възвращаемост на инвестицията си.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

Or. fr
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Изменение 249
Гастон Франко

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX.

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък, с цел 
да се осигури правилно прилагане на 
правилата за отчетност, формулирани в 
настоящата директива. На Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б) относно списъка на 
суровините, съдържащ се в 
приложение IX, при условие, че те 
насърчават научните изследвания и 
развитието на иновативни 
технологии в държавите членки и
вземат предвид необходимостта от 
подобряване на сигурността на 
доставките на дизелови горива.

Or. fr

Изменение 250
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка iiiа) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iiia) добавя се следната буква да):
да) за изчисляването на приноса на 
електроенергията, произведена от 
възобновяеми източници и 
потребявана във всички видове 
железопътен транспорт по смисъла 
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на букви а) и б), държавите членки 
могат да избират да използват или 
средния дял на електроенергията от 
възобновяеми източници в 
Общността, или дела на 
електроенергията от възобновяеми 
източници на собствената си
територия; освен това за 
изчисляването на потребяваната 
електроенергия от възобновяеми 
източници на енергия от всички 
видове железопътен транспорт, това 
потребление се счита, че е равно на 
2,5 пъти енергийното съдържание на 
вложената електроенергия от 
възобновяеми източници на енергия.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат създавани стимули за използването на електроенергия от 
възобновяеми източници на енергия за железопътния сектор и в това използване 
следва да намира отражение повишаването на енергийната ефективност.

Изменение 251
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) добавя се следният параграф 4а:
„4a. В срок до [една година след 
влизането в сила на настоящата 
директива] Комисията отправя 
препоръки относно допълнителните 
мерки, които държавите членки 
могат да вземат, за да популяризират 
и насърчат енергийната 
ефективност и енергоспестяването в 
транспорта. Препоръките включват 
прогнозни оценки за енергията, която 
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може да се спести чрез въвеждането 
на всяка една от тези мерки. 
Количеството енергия, 
съответстващо на мерките, въведени 
от дадена държава членка, се взема 
под внимание за целите на неговото 
изчисляване, посочено в буква б).“

Or. en

Изменение 252
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-i) първата алинея се заменя със 
следното:
Всяка държава членка гарантира, че 
делът на енергията от възобновяеми 
източници във всички видове 
транспорт през 2020 г. е поне 10 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта в тази държава членка, 
както и че делът на енергията от 
възобновяеми източници по 
отношение на бензин през 2020 г. е 
поне 10 % от крайното 
енергопотребление при бензин за тази 
държава членка.

Or. en

Изменение 253
Сабине Вилс

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква ва) (нова)



AM\933726BG.doc 171/205 PE510.481v01-00

BG

Директива 2009/28/ЕО
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) към член 4 се добавя следният 
параграф 3а:
„3a. Всяка държава членка публикува 
и предоставя на Комисията в срок до 
[една година след влизането в сила на 
настоящата директива] прогнозен 
документ, в който се посочват 
допълнителните мерки, които 
възнамерява да предприеме в 
съответствие с член 3, параграф 4а.”

Or. en

Изменение 254
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) към член 4 се добавя следният 
параграф 3б:
„3б. Всяка държава членка публикува 
и предоставя на Комисията в срок до 
[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 
първата алинея от член 3, 
параграф 4.“

Or. en
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Изменение 255
Йенс Роде

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
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)—в), само при условие че
отговарят на критериите за 
устойчивост, посочени в 
параграфи 2—6:
а) определяне на степента на 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели;
б) определяне на степента на 
съответствие със задълженията за 
енергия от възобновяеми източници;
в) съответствие на условията за 
получаване на финансова подкрепа за 
потреблението на биогорива и течни 
горива от биомаса.

Or. en

Обосновка

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
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with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Изменение 256
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) в края на параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Енергия от биогорива и течни горива 
от биомаса, произведени от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни и 
маслодайни култури, или от 
енергийни култури, които се вземат 
предвид за целите, посочени в 
букви а)—в), не надхвърля 5 %, на 
колкото се оценява делът на тези 
биогорива към края на 2011 г., от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.“

Or. en

Изменение 257
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 % 

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 % 
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за биогорива и течни горива от биомаса, 
произведени в инсталации, пуснати в 
действие след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива и други 
течни горива от биомаса.

за биогорива и течни горива от биомаса, 
произведени във всички инсталации, 
пуснати в действие. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива и други 
течни горива от биомаса.

Or. en

Изменение 258
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 %
за биогорива и течни горива от биомаса, 
произведени в инсталации, пуснати в 
действие след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 %
за биогорива и течни горива от биомаса, 
произведени в инсталации, пуснати в 
действие след 1 юли 2018 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива.

Or. ro

Изменение 259
Катлен Ван Бремпт

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

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 % 
за биогорива и течни горива от 
биомаса, произведени в инсталации, 
пуснати в действие след 1 юли 2014 г. 
За дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 %. 
За дадена инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса.

Or. en

Изменение 260
Гастон Франко

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква а)
Директива 2009/28/EО
Член 17 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 60 % 
за биогорива и течни горива от биомаса, 
произведени в инсталации, пуснати в 
действие след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива и други 
течни горива от биомаса.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, отчетено за целите, посочени в 
параграф 1, трябва да е най-малко 50 % 
за биогорива и течни горива от биомаса, 
произведени в инсталации, пуснати в 
действие след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в действие“, 
ако е осъществено физическото 
производство на биогорива и други 
течни горива от биомаса.

Or. fr

Обосновка

Определеният минимален праг от 60 % е твърде висок и ще обезкуражи научните 
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изследвания и инвестициите в иновативни начини за производство на биогорива от 
ново поколение, намалявайки същевременно и потенциала за промишлено производство 
и следователно възможностите за смекчаване на изменението на климата чрез 
добавяне на биогорива.

Изменение 261
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намалението на емисиите на 
парникови газове в резултат на 
използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетено за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 60 % за биогорива и 
течни горива от биомаса, произведени 
в инсталации, пуснати в действие 
след 1 юли 2014 г. За дадена 
инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса.

Сборът от преките и косвените 
емисии на парникови газове в резултат 
на използването на биогорива и други 
течни горива от биомаса, отчетен за 
целите, посочени в параграф 1, трябва 
да е най-малко 60 % и да не надвишава 
42 g CO2eq/MJ.

Or. en

Обосновка

Пределните норми на намаляването на емисиите, изразени в сравнителни показатели 
(%), подобно на тези, предложени от Комисията, не предлагат достатъчна гаранция 
за инвеститорите, тъй като базовите стойности биха могли да се променят след 
време. Вместо да се фиксира максимална стойност на емисиите в абсолютни 
показатели, както се предлага в настоящото изменение, повече сигурност има за вида 
инвестиции, върху който могат да пожелаят да насочат вниманието си 
индустриите.
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Изменение 262
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 
юли 2014 г. или преди това, трябва да 
се постигне намаляване на емисиите 
на парникови газове най-малко с 35 % 
до 31 декември 2017 г. и най-малко с 
50 % от 1 януари 2018 г. нататък.

заличава се

Or. en

Изменение 263
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите, посочени в параграф 1, за
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2014 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % 
от 1 януари 2018 г. нататък.

За целите, посочени в параграф 1,
сборът от преките и косвени емисии 
на парникови газове от 
потреблението на биогорива и течни 
горива от биомаса, произведени от 
инсталации, които вече са били в 
действие на 1 юли 2014 г. или преди 
това, не надвишава 54 g CO2eq/MJ до 
31 декември 2016 г. и 42 g CO2eq/MJ 
от 1 януари 2017 г. нататък. За дадена 
инсталация се счита, че е „в 
действие“, ако е осъществено 
физическото производство на 
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биогорива и други течни горива от 
биомаса.

Or. en

Обосновка

При определянето на максимална стойност на емисиите в абсолютни показатели, 
както се предлага в настоящото изменение, повече сигурност има за вида инвестиции, 
върху който могат да пожелаят да насочат вниманието си индустриите. 
Използваните тук стойности 54 и 42 g CO2eq/MJ съответстват на около 35 % и 
50 % намаляване на емисиите. Няма причина да се връща съществуващото изискване 
за 2017 г. с една година назад, както предлага Комисията.

Изменение 264
Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2014 г или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 50 %
от 1 януари 2018 г. нататък.

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 
31 декември 2013 г. или преди това, 
трябва да се постигне намаляване на 
емисиите на парникови газове най-
малко с 45 % до 31 декември 2017 г. и 
най-малко с 60 % от 1 януари 2018 г. 
нататък.

Or. en

Изменение 265
Силвия-Адриана Цикъу

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

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2014 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % 
от 1 януари 2018 г. нататък.

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2014 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 45 % 
от 1 януари 2018 г. нататък.

Or. ro

Изменение 266
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 3 втората алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) за установяване на 
критериите и географските обхвати, 
по които да се установи кои пасища 
се обхващат от разпоредбите на 
буква в) от първа алинея.“

Or. en

Изменение 267
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква б)
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Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 3 втората алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25, 
буква б) за установяване на 
критериите и географските обхвати, 
по които да се установи кои пасища 
се обхващат от разпоредбите на 
буква в) от първа алинея.“

Or. en

Изменение 268
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 4а:
„4a. Биогорива и течни горива от 
биомаса, произведени в държави или 
региони, в които емисиите от 
промените в земеползването възлизат 
на повече от 35 % от емисиите от 
изкопаеми горива (30 g CO2eq/MJ), 
изчислени за цялата държава или 
регион в съответствие с точка 7 на 
част В към приложение V, се вземат 
предвид за целите, посочени в 
букви а)—в) от параграф 1.“

Or. en
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Изменение 269
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
„5a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в букви а)—в) от 
параграф 1, не се произвеждат от 
суровини, получени от отпадъци, 
освен ако не е извършена независима 
проверка и не е удостоверено, че е 
спазена йерархията на отпадъците, 
посочена в член 4 от 
Директива 2008/98/ЕО, а именно —
предотвратяване, подготовка за 
повторна употреба и рециклиране 
преди оползотворяване за получаване 
на енергия.
За тази цел на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 25, буква б), като установи 
условията за независима проверка и 
удостоверяване. Тези условия и ред се 
приемат в срок до [1 януари 2016 г.].“

Or. en

Обосновка

Отпадъците следва да са предмет на йерархията на отпадъците съгласно член 4 на 
рамковата директива за отпадъците — предотвратяване, подготовка за повторна 
употреба и рециклиране, преди даден отпадък да може да се оползотвори за 
енергийни цели — както и предмет на независима проверка и удостоверяване на 
спазването на разпоредбите, за да се избегнат измами.

Изменение 270
Йенс Роде
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Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 5а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добавя се следният параграф 5а:
„5a. Суровините, използвани за 
производство на биогорива и течни 
горива от биомаса, не следва да се 
вземат предвид за целите, посочени в 
букви а)—в) от параграф 1, в случай че 
в годината на производство на 
суровината земеползването, 
обхванато в параграфи 4 и 5, е било 
променено в значителна степен.“

Or. en

Обосновка

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Изменение 271
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

бб) добавя се следният параграф 5а:
„5a. Биогоривата и течните горива 
от биомаса, които са взети предвид 
за целите, посочени в букви а)—в) от 
параграф 1, не се произвеждат от 
отпадъци, освен ако не е извършена 
независима проверка и не е 
удостоверено, че е спазена йерархията 
на отпадъците, а именно —
предотвратяване, подготовка за 
повторно използване и рециклиране 
преди оползотворяване за получаване 
на енергия съгласно посоченото в 
Директива 2008/98/ЕО.“

Or. en

Обосновка

Отпадъците следва да са предмет на йерархията на отпадъците от член 4 на 
рамковата директива за отпадъците, в която се изисква предотвратяване, 
подготовка за повторна употреба и рециклиране, преди даден отпадък да може да се 
оползотвори за енергийни цели (тоест, биогорива и течни горива от биомаса). Освен 
това следва да се изисква независима проверка на спазването на разпоредбите.

Изменение 272
Катлен Ван Бремпт

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) вмъква се следният параграф 5а:
„5a. Суровини, използвани за 
биогорива и течни горива от биомаса 
за целите на параграф 1, се 
произвеждат посредством устойчиви 
практики за стопанисване на земята, 
които поддържат растежа на 
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въглеродните запаси на 
екосистемите, опазват биологичното 
разнообразие, защитават 
плодородието на почвата и 
органичния въглерод в почвата, 
избягват ерозията на почвата и 
насърчават опазването на 
качеството на водите, хранителните 
нива и равновесието на минералите.“

Or. en

Изменение 273
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква ба) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) параграф 6 се заменя със следното:
„6. Биогоривата и течните горива от 
биомаса, които са взети предвид за 
целите, посочени в параграф 1, 
букви а)—в), добити от 
селскостопански суровини, отгледани 
в Общността и добити в 
съответствие с изискванията и 
стандартите съгласно разпоредбите, 
посочени в общите правила за 
схемите за директно подпомагане за 
селскостопански производители 
съгласно общата селскостопанска 
политика, и тези, които установяват 
определени схеми за подпомагане на 
селскостопанските производители и 
са в съответствие с минималните 
изисквания за добро селскостопанско 
и екологично състояние, определени в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 73/2009 на Съвета от 19 януари 
2009 г., изпълняват критериите за 
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устойчивост, посочени в член 17, 
параграфи 3—5.“

Or. en

Изменение 274
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 2 – точка 5a (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В член 18 след параграф 3а се 
добавя следният параграф:
„3a. Комисията гарантира 
правилното изпълнение на 
задълженията и мерките за преглед 
на спазването на критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, по-специално на 
вносните биогорива и другите течни 
горива от биомаса.
За тази цел Комисията
– в бъдеще ще сключва само търговски 
споразумения между Общността и 
трети държави, които утвърждават 
със задължителен характер 
разпоредбите относно критериите за 
устойчивост по отношение на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, съответстващи на 
разпоредбите на настоящата 
директива
– ще наблюдава по-специално 
държавните помощи/субсидиите за 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса в трети държави и 
евентуално ще започва процедури при 
прилагането на нелоялни практики
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– ще прилага реципрочността на 
мерките по отношение на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса с оглед на правилата за 
внос и износ и митническите 
процедури.“

Or. de

Обосновка

Комисията трябва да гарантира, че мерките за преглед на спазването на критериите 
за устойчивост се изпълняват правилно и че разпоредбите относно критериите за 
устойчивост са част от търговските споразумения. Необходимо е да се извърши 
преглед на държавните помощи/субсидиите в трети държави, за да се избегнат 
изкривявания на конкуренцията и да не се излага на риск производството в ЕС. Също 
така трябва да се гарантира реципрочността при прилагането на правилата за внос 
и износ и на митническите процедури.

Изменение 275
Бернд Ланге

Предложение за директива
Член 2 – точка 5б (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. В член 18, параграф 4, първата 
алинея се заменя със следния текст:
(4) Общността сключва само 
двустранни или многостранни 
споразумения с трети държави, 
които съдържат разпоредби относно 
критериите за устойчивост, 
съответстващи на разпоредбите в 
настоящата директива. В случаите, 
в които Комисията е сключила 
споразумения, в които се съдържат 
разпоредби, свързани с въпросите, 
обхванати от критериите за 
устойчивост, определени в член 17, 
параграфи 2—5, Комисията може да 
реши, че тези споразумения служат 
за доказателство, че биогоривата и 
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другите течни горива от биомаса, 
произведени от суровини, отгледани в 
тези държави, съответстват на 
посочените 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.

Or. de

Обосновка

В двустранните или многостранните споразумения с трети държави трябва да се 
съдържат разпоредбите относно критериите за устойчивост, съответстващи на 
разпоредбите в настоящата директива. Само по този начин може да се гарантира, 
че задълженията се прилагат по-специално по отношение на вносните биогорива и 
другите течни горива от биомаса.

Изменение 276
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Член 2 – точка 6
Директива 2009/28/ЕО
Член 18 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Комисията може да реши, че
доброволни национални или 
международни схеми за установяване на 
стандарти за производството на 

„Комисията решава дали доброволни 
национални или международни схеми за 
установяване на стандарти за 
производството на продукти от биомаса 



PE510.481v01-00 188/205 AM\933726BG.doc

BG

продукти от биомаса съдържат точни
данни за целите на член 17, параграф 2 
или доказват, че партидите от биогорива 
или други течни горива от биомаса 
съответстват на критериите за 
устойчивост, формулирани в член 17, 
параграфи 3—5. Комисията може да 
реши, че тези схеми съдържат точни 
данни за целите на информирането 
относно предприетите мерки за 
опазване на зоните, които осигуряват 
основни услуги на екосистемите в 
критични ситуации (като защитата на 
речни басейни и контрола на ерозията), 
за опазването на почвите, водата и 
въздуха, за възстановяването на тежко 
деградирали земи, избягването на 
излишно потребление на вода в зони с 
недостатъчно количество вода, както и 
по въпросите, посочени в член 17 
параграф 7, втора алинея. Комисията 
може също да признае зони за защита на 
редки, под заплаха или застрашени 
екосистеми или видове, признати от 
международни споразумения или 
включени в списъци, изготвени от 
междуправителствени организации или 
от Международния съюз за опазване на 
природата, за целите на член 17, 
параграф 3, буква б), подточка ii).“

съдържат точни данни за целите на 
член 17, параграф 2 или доказват, че 
партидите от биогорива или други течни 
горива от биомаса съответстват на 
критериите за устойчивост, 
формулирани в член 17, параграфи 3—
5а, или че нито един материал не е 
бил изменен умишлено по начин, по 
който партида или част от нея би 
попаднала извън обхвата на член 3, 
параграф 4, буква д), подточки i)—iii). 
Комисията може да реши, че тези схеми 
съдържат точни данни за целите на 
информирането относно предприетите 
мерки за опазване на зоните, които 
осигуряват основни услуги на 
екосистемите в критични ситуации 
(като защитата на речни басейни и 
контрола на ерозията), за опазването на 
почвите, водата и въздуха, за 
възстановяването на тежко деградирали 
земи, избягването на излишно 
потребление на вода в зони с 
недостатъчно количество вода, както и 
по въпросите, посочени в член 17 
параграф 7, втора алинея. Комисията 
може също да признае зони за защита на 
редки, под заплаха или застрашени 
екосистеми или видове, признати от 
международни споразумения или 
включени в списъци, изготвени от 
междуправителствени организации или 
от Международния съюз за опазване на 
природата, за целите на член 17, 
параграф 3, буква б), подточка ii).“

Or. en

Изменение 277
Сабине Вилс

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 следния 
текст:
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:
а) когато в приложение V, част А или 
Б е установена приета стойност за 
намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство 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; съгласно 
посоченото в приложение VIII 
стойностите за количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се добавят към тази 
приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, посочена в 
приложение V, част В, като се 
прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII; съгласно 
посоченото в приложение VIII 
стойностите за количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се добавят към тази 
действителна стойност;
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 
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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. en

Изменение 278
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) параграф 1 се заменя със следния 
текст:
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:
а) когато в приложение V, част А или 
Б е установена приета стойност за 
намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство 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, и когато оценените 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването са 
равни на нула в съответствие с 
част Б към приложение VIII, при 
изчислението се използва тази 
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приета стойност;
б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие 
с методиката, посочена в 
приложение V, част В, като се 
прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII;
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, като 
се прибавят оценените количества 
емисии вследствие на непреки 
промени в земеползването, посочени в 
приложение VIII.

Or. en

Изменение 279
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

–а) в параграф 1 буква а) се заменя със 
следното:
а) когато в приложение V, част А или 
Б е установена приета стойност за 
намалението на емисиите на 
парникови газове за начин на 
производство и когато стойността 
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за тези биогорива или течни горива 
от биомаса, изчислена в 
съответствие с приложение V,
част В, точка 7 и с приложение VIII, 
част А, са равни или по-малки от 
нула, при изчислението се използва 
тази приета стойност;

Or. en

Обосновка

Това изменение гарантира, че се отчитат емисиите на парникови газове от непреки 
промени в земеползването при определяне на съответствие с критериите за 
намаляване на парниковите газове на Директива 2009/28/ЕО.

Изменение 280
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква б)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 5 последното изречение 
се заменя със следното:

заличава се

„За тази цел на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с
член 25, буква б).“

Or. en

Изменение 281
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква в)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини), включване на 
допълнителни стойности, ако на 
пазара навлязат нови суровини за 
биогорива, както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.“

Or. en

Изменение 282
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение VIII към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез изменение на 
предложените стойности по групи 
култури във връзка с непреки промени 
в земеползването, въвеждане на нови 
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стойности на допълнителни нива на 
категоризация (тоест на равнище 
суровини), включване на 
допълнителни стойности, ако на 
пазара навлязат нови суровини за 
биогорива, както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.“

Or. en

Изменение 283
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 6 се заменя със следното: заличава се
„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение VIII 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 (тоест на равнище 
суровини), включване на 
допълнителни стойности, ако на 
пазара навлязат нови суровини за 
биогорива, както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.“

Or. en



AM\933726BG.doc 195/205 PE510.481v01-00

BG

Изменение 284
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в параграф 7 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез добавяне на 
стойности за допълнителни начини 
за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана 
в част В.“

Or. en

Изменение 285
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в параграф 7 първата алинея се 
заменя със следното:

заличава се

„7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25б за 
адаптиране на приложение V към 
техническия и научния напредък, 
включително чрез добавяне на 
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стойности за допълнителни начини 
за производство на биогорива от 
същите или други суровини и чрез 
изменение на методологията, описана 
в част В.“

Or. en

Изменение 286
Джайлс Чичестър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. В член 22 параграф 2 се заменя със 
следното:

заличава се

„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.“

Or. en

Изменение 287
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Вмъква се следният член 25б: заличава се
„Член 25б
Упражняване на делегирането
1. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при 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].
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 парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
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 
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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 период се 
удължава с 2 месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.“

Or. en

Изменение 288
Джайлс Чичестър

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 

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 стабилни и надеждни 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 
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член 3, параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/ЕО.

нехранителни култури съгласно член 3, 
параграф 4, буква г) от 
Директива 2009/28/ЕО.

Or. en

Изменение 289
Катрин Тротман

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 2009/28/ЕО.

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.,
анализ на въздействието върху 
предприятията от сектора, които 
вече са направили инвестиции, 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.

Or. fr
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Изменение 290
Гастон Франко

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 2009/28/ЕО.

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;

– насърчаване на научните 
изследвания и развитието на 
иновативни технологии в държавите 
членки и за вземане предвид на 
необходимостта от подобряване на 
сигурността на доставките на 
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дизелови горива.
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.

Or. fr

Обосновка

Една от трите предложени цели в рамките на това преразглеждане е да се насърчи 
по-силното навлизане на пазара на биогоривата от ново поколение: следователно е 
нормално и полезно докладът за ефективността на мерките, който Европейската 
комисия ще представи, да засяга също и този ключов аспект на преразглеждането.

Изменение 291
Гастон Франко

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 

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. Той съдържа анализ 
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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.

на оценката на въздействието на 
производството на биогорива върху 
дървообработващата и 
дърводобивната промишленост, 
наличието на ресурси от дървесина и 
секторите, които използват 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.

Or. fr

Изменение 292
Херберт Ройл

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 

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 трябва да 
съдържа оценка на въздействието на 
производството на биогорива върху 
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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.

дърводобивната промишленост и 
наличността на дървесина. 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.

Or. de

Изменение 293
Йенс Роде

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 

Комисията представя преди 31 декември 
2018 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за анализ, въз 
основа на най-добрите данни, които се 
придържат към научния метод, 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.
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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.

Or. en

Обосновка

Научните данни, които се използват като база за законодателството, трябва да се 
придържат към научния метод и следователно трябва да подлежат на взаимен 
научен контрол. В случай че факторите, свързани с непреките промени в 
земеползването (НПЗ), се включат в критериите за устойчивост, като по този се 
вземе решение относно достъпа до пазара, тези фактори трябва да са проверени. В 
такъв случай е необходима подходяща разпоредба за запазване на придобитите права.

Изменение 294
Бенд Бендсен

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 

Комисията представя преди 31 декември 
2016 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 
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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.

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.

Or. da


