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Изменение 295
Фиона Хол

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 установяване на 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. en

Изменение 296
Брита Томсен, Юдит А. Меркис

Предложение за директива
Член 3
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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 следва да организира 
допълнително подробно и прозрачно 
проучване, насочено към количествена 
оценка на непреките промени в 
земеползването, и да докладва 
установените факти преди 1 юли 
2014 г. Докладът следва да се 
придружава и от законодателно 
предложение за въвеждане на фактори 
за оценяваните количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването в съответните критерии 
за устойчивост в директиви 98/70/ЕО и
2009/28/ЕО до 31 декември 2015 г.

Or. en

Изменение 297
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис, Виторио Проди

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 

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 
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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.

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 критерии за 
устойчивост, които да се прилагат за 
предоставяне на стимули за
биогоривата от суровини, за които не е 
нужна земя, съгласно член 3, параграф 
4, буква г) от Директива 2009/28/ЕО.

Or. en

Обосновка

Очаква се в мониторинговия доклад на ЕК, който трябва да е готов в края на 2017 г., 
да се направи преглед на ефективността на нововъведената мярка, включително 
фактора НПЗ, и да се уточни биогоривата от ново поколение, които доказано 
отговарят на критериите за устойчивост и на които могат да се предоставят 
стимули като алтернатива на традиционните биогорива. Освен това е необходимо да 
се изготви списък на биоресурсите в рамките на ЕС.

Изменение 298
Йенс Роде

Предложение за директива
Приложение І
Директива 98/70/ЕО

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І заличава се

Or. en
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Изменение 299
Аджей Гжиб, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер, Ярослав 
Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш Братковски

Предложение за директива
Приложение І
Директива 98/70/ЕО

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І заличава се

Or. en

Изменение 300
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
edl = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
eiluc = годишните емисии в резултат 
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на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването;
ep = емисиите от обработката;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.“

Or. en

Изменение 301
Брита Томсен, Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
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където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
eiluc = годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването;
ep = емисиите от обработката;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Изменение 302
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Приложение І – точка 1 – встъпителна част
Директива 98/70/ЕО
Приложение IV – част В – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
eiluc = годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването;
ep = емисиите от обработката;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
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eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en

Изменение 303
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
където:
EB = общите емисии от използването 
на биогоривото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
edl = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
ep = емисиите от обработката;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
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eiluc = емисиите в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.“

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 304
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се точка 19a, както 
следва:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването 
eiluc са описани в приложение V.“

Or. en
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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 305
Брита Томсен, Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се точка 19a, както 
следва:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването 
eiluc се изчисляват съгласно 
приложение V.“

Or. en

Изменение 306
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се точка 19a, както 
следва:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването eiluc
се изчисляват съгласно приложение 
V.“

Or. en
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Изменение 307
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 308
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част А

Текст, предложен от Комисията

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12
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Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Изменение

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Нехранителни енергийни култури 15

Or. en

Обосновка

Нехранителните енергийни култури могат да допринесат за НПЗ, ако се 
произвеждат върху земя, която е била използвана за производство на храни. В 
оценката на въздействието (стр. 26) се посочва средна стойност на емисиите 
вследствие на НПЗ за тези други произвеждани върху земята суровини от 15 
gCO2/MJ.

Изменение 309
Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част А

Текст, предложен от Комисията

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12
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Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Изменение

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Други енергийни култури, 
отглеждани върху земеделска земя

15

Or. en

Изменение 310
Фиона Хол

Предложение за директива
Приложение I – точка 2
Директива 98/70/ЕО
Приложение V – част А

Текст, предложен от Комисията

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55
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Изменение

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали

15

Or. en

Обосновка

Нехранителните целулозни и лигноцелулозни материали се отглеждат върху 
земеделска земя и също могат да допринесат за НПЗ, ако се произвеждат върху 
земеделска земя, която е била използвана за производство на храни. В оценката на 
въздействието, извършена по поръчка на Комисията, се посочва средна стойност на 
емисиите вследствие на НПЗ за тези други произвеждани върху земята суровини от 
15 gCO2/MJ.

Изменение 311
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя,
пасища, влажни зони, селища или друга 
земя — в обработваема земя или 

б) суровини, чието производство не се 
извършва върху обработваеми земи, 
земи за трайни насаждения14 или 
земи, които влизат във всяка друга 
категория земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата (горска земя, 
пасища, влажни зони) и се използват за 
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трайни насаждения14. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение IV.

производството на храни, независимо 
дали са поддържани или не, като 
например системите във връзка със 
селското стопанство и горските и 
пасищните площи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 312
Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Приложение V, част В се изменя, 
както следва:

заличава се

а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
променен начин на използване на земя, 
el, следва да се изчисляват чрез 
средногодишно разпределяне на 
емисиите от 20-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се 
прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
промени във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
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земеползването (изразени като маса 
(в грамове) на CO2 еквивалент за 
единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);
CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). Като 
референтно се отчита използването 
на земята през по-късния от 
следните два периода: през януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
продължение на повече от една 
година, стойността на CSA се равнява 
на оценените запаси на единица площ 
или след 20 години, или при достигане 
на максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое 
от двете условия настъпи по-рано; и
P = производителността на 
културата (измерена като енергия на 
биогориво или на гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно)“.
б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en

Изменение 313
Йенс Роде

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
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Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Приложение V, част В се изменя, 
както следва:

заличава се

а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
променен начин на използване на земя, 
el, следва да се изчисляват чрез 
средногодишно разпределяне на 
емисиите от 20-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се 
прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
промени във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването (изразени като маса 
(в грамове) на CO2 еквивалент за 
единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);
CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). Като 
референтно се отчита използването 
на земята през по-късния от 
следните два периода: през януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса на 
наличния въглерод на единица площ, 
включително в почвата и в 
растителността). В случаите когато 
въглеродните запаси се натрупват в 
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продължение на повече от една 
година, стойността на CSA се равнява 
на оценените запаси на единица площ 
или след 20 години, или при достигане 
на максимална степен на развитие на 
културите, в зависимост от това кое 
от двете условия настъпи по-рано; и
P = производителността на 
културата (измерена като енергия на 
биогориво или на гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).“
б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en

Изменение 314
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Приложение V, част В се изменя, 
както следва:

заличава се

а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
променен начин на използване на земя, 
el, следва да се изчисляват чрез 
средногодишно разпределяне на 
емисиите от 20-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се 
прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
промени във въглеродните запаси, 
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дължащи се на промяна в 
земеползването (изразени като маса 
(в грамове) на CO2 еквивалент за 
единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);
CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). Като 
референтно се отчита използването 
на земята през по-късния от 
следните два периода: през януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). В 
случаите когато въглеродните запаси 
се натрупват в продължение на 
повече от една година, стойността 
на CSA се равнява на оценените запаси 
на единица площ или след 20 години, 
или при достигане на максимална 
степен на развитие на културите, в 
зависимост от това кое от двете 
условия настъпи по-рано; и
P = производителността на 
културата (измерена като енергия на 
биогориво или на гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).“
б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en

Изменение 315
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер
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Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 1
Директива 2009/28/ЕО
Приложение V – част В

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Приложение V, част В се изменя, 
както следва:

заличава се

а) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
променен начин на използване на земя, 
el, следва да се изчисляват чрез 
средногодишно разпределяне на 
емисиите от 20-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се 
прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
където:
el = средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
промени във въглеродните запаси, 
дължащи се на промяна в 
земеползването (изразени като маса 
(в грамове) на CO2 еквивалент за 
единица енергийно съдържание (в 
мегаджаули) на биогоривото);
CSR = въглеродните запаси на единица 
площ на база референтно 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
почвата и в растителността). Като 
референтно се отчита използването 
на земята през по-късния от 
следните два периода: през януари 
2008 г. или през време, предхождащо с 
20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица 
площ на база действително 
земеползване (изразени като маса (в 
тонове) на наличния въглерод на 
единица площ, включително в 
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почвата и в растителността). В 
случаите когато въглеродните запаси 
се натрупват в продължение на 
повече от една година, стойността 
на CSA се равнява на оценените запаси 
на единица площ или след 20 години, 
или при достигане на максимална 
степен на развитие на културите, в 
зависимост от това кое от двете 
условия настъпи по-рано; и
P = производителността на 
културата (измерена като енергия на 
биогориво или на гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).“
б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en

Изменение 316
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„i) формулата се заменя със следното:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 



PE510.730v01-00 24/61 AM\935798BG.doc

BG

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

Or. en

Изменение 317
Брита Томсен, Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
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биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
където:
E = общите емисии от използването 
на горивото
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
el = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
eiluc = годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването;
ep = емисиите от обработката;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат на допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.
Не се вземат под внимание емисиите 
от производството на машини и 
съоръжения.“

Or. en
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Изменение 318
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
където:
E = общите емисии от използването 
на горивото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
edl = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
eiluc = годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непреки 
промени в земеползването;
ep = емисиите от обработката;
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
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eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.“

Or. en

Изменение 319
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) точка 1 се заменя със следното:
„1. Емисиите на парникови газове от 
производството и използването на 
биогорива се изчисляват, както 
следва:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
където:
EB = общите емисии от използването 
на биогоривото;
eec = емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;
edl = годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на преки промени в 
земеползването;
ep = емисиите от обработката
etd = емисиите от транспорт и 
разпределение;
eu = емисиите от използването на 
горивото;
eiluc = емисиите в резултат на 
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изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването;
esca = намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство;
eccs = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и съхранение в 
геоложки формации;
eccr = намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee = намаленията на емисии в 
резултат от допълнително 
произведена електроенергия в 
когенерационен режим.“

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 320
Фиона Хол

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се точка 19a, както 
следва:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването 
eiluc са описани в приложение VIII.“

Or. en
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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 321
Брита Томсен, Патриция Тоя

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се точка 19a, както 
следва:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването 
eiluc се изчисляват съгласно 
приложение VIII.“

Or. en

Изменение 322
Сабине Вилс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създава се точка 19a, както 
следва:
„19a. Емисиите в резултат на 
непреки промени в земеползването 
eiluc се изчисляват съгласно 
приложение VIII.“

Or. en
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Изменение 323
Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното приложение 
VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса непреки промени в 
земеползването
Група суровини Оценени 

количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
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земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения1. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“
__________________
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1

Or. en

Изменение 324
Анджей Гжиб, Ярослав Калиновски, Чеслав Адам Шекерски, Аркадиуш Томаш 
Братковски, Лена Коларска-Бобинска, Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното приложение 
VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса непреки промени в 
земеползването
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Група суровини Оценени 
количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения1. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“
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__________________
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1

Or. en

Изменение 325
Андраш Дюрк, Алайош Месарош

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното приложение 
VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса непреки промени в 
земеползването
Група суровини Оценени 

количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
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вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения1. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“
__________________
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1

Or. en

Изменение 326
Йенс Роде

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Добавя се следното приложение 
VІІІ:

заличава се

„Приложение VIII
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Част А. Оценени количества емисии 
вследствие на дължащи се на 
биогорива и други течни горива от 
биомаса непреки промени в 
земеползването
Група суровини Оценени 

количества 
емисии, 
дължащи се на 
непреки 
промени в 
земеползването
(gCO2eq/MJ)

Житни 
растения и 
други култури, 
богати на 
скорбяла

12

Захарни 
култури

13

Маслодайни 
култури

55

Част Б. Биогорива, за които 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването се считат за равни на 
нула
За равни на нула ще се считат 
оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
а) суровини, които не са включени в 
част А на настоящото приложение;
б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или 
друга земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения1. В такъв случай 
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трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.“
__________________
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1

Or. en

Изменение 327
Фиона Хол

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII – Част A

Текст, предложен от Комисията

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Изменение

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали

15

Or. en
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Обосновка

Нехранителните целулозни и лигноцелулозни материали се отглеждат върху 
земеделска земя и също могат да допринесат за НПЗ, ако се произвеждат върху 
земеделска земя, която е била използвана за производство на храни. В оценката на 
въздействието, извършена по поръчка на Комисията, се посочва средна стойност на 
емисиите вследствие на НПЗ за тези други произвеждани върху земята суровини от 
15 gCO2/MJ.

Изменение 328
Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII – Част A

Текст, предложен от Комисията

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Изменение

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Други енергийни култури, 
отглеждани върху земеделска земя

15

Or. en
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Изменение 329
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 2
Директива 2009/28/ЕО
Приложение VIII – Част A

Текст, предложен от Комисията

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Изменение

Група суровини Оценени количества емисии, 
дължащи се на непреки промени в 
земеползването (gCO2eq/MJ)

Житни растения и други култури, 
богати на скорбяла 

12

Захарни култури 13

Маслодайни култури 55

Нехранителни енергийни култури 15

Or. en

Обосновка

Нехранителните енергийни култури могат да допринесат за НПЗ, ако се 
произвеждат върху земя, която е била използвана за производство на храни. В 
оценката на въздействието (стр. 26) се посочва средна стойност на емисиите 
вследствие на НПЗ за тези други произвеждани върху земята суровини от 15 
gCO2/MJ.
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Изменение 330
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) суровини, чието производство води 
до пряка промяна на земеползването, 
т.е. промяна от една от следните 
категории земна покривка съгласно 
Междуправителствения комитет по 
изменение на климата — горска земя, 
пасища, влажни зони, селища или друга 
земя — в обработваема земя или 
трайни насаждения15. В такъв случай 
трябваше да се изчислява „стойност 
на емисиите, дължащи се на преки 
промени в земеползването (el)“ 
съгласно част В, точка 7 от 
приложение V.”

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 331
Ангелика Ниблер

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

постигането на целта от 2 %, посочена 
в член 3, параграф 4, букви г) и й) от 
Директива 2009/28/ЕО:

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

б) животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека.1

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

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

д) кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

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

е) биомаса от битови отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви

ж) Смола от талово масло ж) фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци

з) Суров глицерин з) кочани
и) Багаса и) суров глицерин

й) Гроздови джибри и винена утайка й) гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки к) шушулки

л) Шушулки л) лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

м) Кочани м) нехранителни целулозни материали.

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

н) орехови черупки

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен

о) отпадъчни води от производството на 
палмово масло и празни гроздове от 
палмови плодове
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на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене п) слама
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека16

р) смола от талово масло

в) Нехранителни целулозни материали. с) използвано олио за готвене“

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

__________________

__________________ 1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
16ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Многократното отчитани е статистически трудно, тъй като то генерира 
„виртуални“ биогорива и по този начин поставя под въпрос целите на областта на 
климата за на стратегията „ЕС 2020“. Предложението на Комисията подвежда 
обществеността по отношение на големината на действителния принос на 
биогоривата от ново поколение, който е едва 1/4 от явния общ принос. Следователно 
многократното отчитане ще доведе до увеличаване на употребата на изкопаеми 
горива с транспортния сектор на ЕС.

Изменение 332
Марита Улвског

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Добавя се следното приложение V: (3) Добавя се следното приложение V:
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„Приложение ІХ „Приложение ІХ

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

Следните биогорива се считат за 
биогорива от ново поколение:

а) Водорасли Биологичен материал, при който 
съответната алтернативна 
употреба се свързва със значителни 
емисии на метан или двуазотен окис, 
без да се генерира на използваема 
енергия.“

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които 
подлежат на рециклиране по цели 
съгласно член 11, параграф 2, буква а) 
от Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците и за отмяна на 
определени директиви
в) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци
г) Слама
д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води
е) Отпадъчни води от 
производството на палмово масло и 
празни гроздове от палмови плодове
ж) Смола от талово масло
з) Суров глицерин
и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
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член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене
б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека.16

в) Нехранителни целулозни 
материали.
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.
__________________
16 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

Or. sv

Изменение 333
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Част А. Списък на биогоривата от 
ново поколение

Биогорива, произхождащи от 
следните суровини, се считат за 
биогорива от ново поколение

Or. da
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Изменение 334
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, може да се счита за равен 
на тяхното умножено по две или четири 
енергийно съдържание през 2018 г. след 
предварителна научна оценка на 
екологичната и социалната им 
устойчивост, както и на зачитането 
на принципа на йерархия и най-
ефективното използване на ресурсите

Or. en

Изменение 335
Йенс Роде

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Част А. Биогорива, произведени от 
следните суровини, се считат за 
горива от ново поколение

Or. en
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Изменение 336
Брита Томсен

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Част А. Суровини, които могат да 
бъдат включени в междинната цел за 
биогорива от ново поколение

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

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

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

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

д) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

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

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

ж) Смола от талово масло ж) смола от талово масло и сурово 
талово масло

з) Суров глицерин з) суров глицерин
и) Багаса и) багаса

й) Гроздови джибри и винена утайка й) гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки к) орехови черупки

л) Шушулки л) шушулки
м) Кочани м) кочани
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н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание

Част Б. Суровини за биогорива от ново 
поколение, с които може да се покрие 
остатъкът

а) Използвано олио за готвене а) използвано олио за готвене

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1.

б) животински мазнини, класифицирани 
в категория I или II в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 за установяване на здравни 
правила относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека2.

в) Нехранителни целулозни материали. в) нехранителни целулозни материали.
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

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

га) суров глицерин
гб) възобновяеми течни или 
газообразни горива от небиологичен 
произход

Or. en

Изменение 337
Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част А. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 

Част А. Биогорива, произведени от 
следните суровини, се считат за 
горива от ново поколение

                                               
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
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на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание

Or. en

Изменение 338
Кент Йоансон

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) фракция на биомасата в промишлени
отпадъци и остатъци като суров 
глицерол, суров глицерин, мастни 
киселини, получени от рафиниране и 
неутрализационни утайки

г) Слама г) слама

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

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

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

ж) Смола от талово масло ж) фракция на биомаса в отпадъци и 
странични продукти от горското 
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стопанство и свързаните с него 
промишлени отрасли като кора, 
клони, иглички, листа, дървени 
стърготини и талаш, черна луга, кафява 
луга, лигнин, суров сулфатен сапун, 
смола от талово масло и сурово талово 
масло.

з) Суров глицерин з) фракция на биомаса в отпадъци и 
странични продукти от селското 
стопанство и свързаните с него 
промишлени отрасли, като багаса,
черупки, шушулки, гроздови джибри,
винена утайка и кочани.

и) Багаса и) използвано олио за готвене

й) Гроздови джибри и винена утайка й) животински мазнини, класифицирани 
в категория I или II в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 за установяване на здравни 
правила относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1.

к) Орехови черупки к) нехранителни целулозни материали.

л) Шушулки л) лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

м) Кочани

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

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
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консумация от човека1.
в) Нехранителни целулозни материали.

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

Or. en

Обосновка

Многократното отчитане на суровините означава подмяна на първоначалните 
амбиции за 10 % цел за енергията от възобновяеми източници в сектора на 
транспорта, тъй като постигането на целта ще е възможно с по-малък 
действителен дял на биогоривата и над 90 % оставаща зависимост от изкопаемите 
горива. За да се избегнат промени, които застрашават първоначалните амбиции на 
директивата по отношение на климата, не трябва да се въвежда многократно 
отчитане на суровините.

Изменение 339
Алехо Видал-Куадрас

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение ІХ Приложение ІХ

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

Списък на биогоривата от ново 
поколение

Биогориво, произведено от следните 
суровини, се счита за гориво от ново 
поколение:

а) Водорасли а) водорасли

б) Фракция на биомасата в смесени 
битови отпадъци, но не и отделени 
домакински отпадъци, които подлежат 
на рециклиране по цели съгласно 

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

член 11, параграф 2, буква а) от 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

г) Слама г) слама

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

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

е) отпадъчни води от производството на 
палмово масло, масло от използвана 
белилна пръст, утайка на палмово 
масло и празни гроздове от палмови 
плодове

ж) Смола от талово масло ж) смола от талово масло

з) Суров глицерин з) суров глицерин
и) Багаса и) багаса

й) Гроздови джибри и винена утайка й) гроздови джибри и винена утайка
к) Орехови черупки к) орехови черупки

л) Шушулки л) шушулки
м) Кочани м) кочани

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

н) кора, клони, изрезки, листа, дървени 
стърготини и талаш.

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

о) използвано олио за готвене

а) Използвано олио за готвене п) животински мазнини, класифицирани 
в категория I или II в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 за установяване на здравни 
правила относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 

р) нехранителни целулозни материали.
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Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека1.
в) Нехранителни целулозни материали с) лигноцелулозни материали, с 

изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.

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

т) триглицериди, свободни мастни 
киселини и мастни дестилати и 
бракувани масла от предприятия за 
химикали, биодизел, рафиниране на 
растителни масла, преработване на 
храни и на животински мазнини

у) животински мазнини, 
непредназначени за консумация от 
човека
ф) царевично масло за технически 
цели
ц) отпадъчни мазнини от 
рибопреработвателната 
промишленост.

Or. en

Изменение 340
Гастон Франко

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

                                                                                                                                                  
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.



PE510.730v01-00 52/61 AM\935798BG.doc

BG

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

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

в) Фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

в) фракция на биомасата в промишлени 
отпадъци

г) Слама г) животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) Животински тор и утайка от 
пречистване на отпадъчни води

д) смола от талово масло

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

е) суров глицерин

ж) Смола от талово масло ж) гроздови джибри и винена утайка

з) Суров глицерин з) лигноцелулозни материали,
включително слама, багаса, орехови 
черупки, шушулки и кочани

и) Багаса и) растения, от които се произвежда 
захар, използвани за получаване на 
нови молекули (с изключение на 
етанол)

й) Гроздови джибри и винена утайка Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по две енергийно съдържание

к) Орехови черупки а) използвано олио за готвене

л) Шушулки б) животински мазнини, класифицирани 
в категория I или II в съответствие с 
разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека16

м) Кочани

н) Кора, клони, листа, дървени 
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стърготини и талаш.
Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по две енергийно съдържание
а) Използвано олио за готвене

б) Животински мазнини, 
класифицирани в категория I или II в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 за 
установяване на здравни правила 
относно странични животински 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека16

в) Нехранителни целулозни 
материали
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи

Or. fr

Обосновка

За да се насърчи по-широкото навлизане на пазара на биогоривата от ново поколение, 
лигноцелулозните материали следва да бъдат включени в една обща точка, и следва да 
се добавят растенията, от които се произвежда захар, доколкото захарта не е само 
храна, но и субстрат за ферментационни биотехнологии, който е от основно значение 
за иновациите при производството на биогорива от ново поколение (от това следва и 
изключването на етанола).

Изменение 341
Клод Тюрмес

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІХ – Част А – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Водорасли заличава се
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Or. en

Изменение 342
Ники Дзавела

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Фракция на биомасата в 
промишлени отпадъци

б) биоразградима фракция в 
промишлени отпадъци

Or. en

Обосновка

Целта е да се осигури съответствие с Директивата за възобновяемите енергийни 
източници 2009/28/ЕО, където биоразградимата фракция в промишлени отпадъци е 
вече посочена в определението за биомаса в член 2, буква д).

Изменение 343
Ники Дзавела

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІV (ново) – част А – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) биоразградимост на отпадъци и 
остатъци под въздействието на 
бактерии

Or. en

Изменение 344
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Слама заличава се

Or. en

Обосновка

Сламата има висока стойност на приложение (напр. в обори и за подобряване на 
качеството на почвата). В съответствие с принципа за каскадно използване сламата 
следва да не бъде насърчавана чрез използването на многократно отчитане.

Изменение 345
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Палмовото масло и неговите странични продукти следва да не се насърчават за 
енергийни цели поради високата им стойност в други сектори. Следователно 
отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови 
плодове трябва да се изключат от приложение IX.

Изменение 346
Ейя-Рита Корхола
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Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново) – част A – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) Смола от талово масло ж) остатъци от преработването в 
целулозно-хартиената 
промишленост, като черна луга, суров 
сулфатен сапун, сурово талово масло 
и смола от талово масло

Or. en

Обосновка

В заводите за целулоза и хартия има няколко остатъка от преработване, които са с 
висок потенциал за производството на биогорива от ново поколение. Всички фракции 
произлизат от един и същ първичен процес и следователно остатъците от 
обработване, сходни със смолата от талово масло, са включени в част А от 
приложението към предложението на Комисията. Всички остатъци от обработване 
с един и същ произход следва да се третират по един и същ начин.

Изменение 347
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

При липсата на критерии за устойчивост не следва да се насърчава използването на 
странични продукти, които се получават пряко от горското стопанство.
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Изменение 348
Евжен Тошеновски

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част А – буква на) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) микроорганизми

Or. en

Изменение 349
Йенс Роде

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 350
Бенд Бендсен

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част Б. Суровини, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в 

заличава се



PE510.730v01-00 58/61 AM\935798BG.doc

BG

член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по две 
енергийно съдържание

Or. da

Изменение 351
Джайлс Чичестър

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 352
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение ІX (ново) – част Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 353
Бернд Ланге

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново) – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Използвано олио за готвене заличава се

Or. de

Изменение 354
Йенс Роде

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО 
Приложение IX (ново) – част Б – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Използвано олио за готвене заличава се

Or. en

Обосновка

Използваното олио за готвене не следва да се счита за биогориво от ново поколение; 
включването му в този списък може да създаде условия за злоупотреба.

Изменение 355
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново) – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни заличава се
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материали.

Or. en

Изменение 356
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново) – част Б – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Нехранителни целулозни 
материали.

заличава се

Or. en

Обосновка

В отсъствието на критерии за устойчивост използването на нехранителни целулозни 
материали следва да се изключи от приложение IX, докато не се приемат подходящи 
мерки за опазване на околната среда.

Изменение 357
Патриция Тоя, Франческо Де Анджелис

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново) – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 358
Клод Тюрмес
от името на групата Verts/ALE

Предложение за директива
Приложение ІІ – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX (ново) – част Б – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В отсъствието на критерии за устойчивост използването на лигноцелулозни 
материали следва да се изключи от приложение IX, докато не се приемат подходящи 
мерки за опазване на околната среда.


