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КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Увод
Насърчаването на биогоривата е един от основните елементи на политиката на ЕС в 
областта на енергетиката и изменението на климата. Причините за това са 
разнообразни и разумни: биогоривата не само увеличават устойчивостта на транспорта, 
но също и подобряват сигурността на енергийните доставки и подкрепят 
икономическото развитие чрез създаване на нови източници на доходи в селските 
райони.

Основната движеща сила за тяхното развитие е борбата с изменението на климата. 
Транспортният сектор е приоритет в усилията на ЕС за намаляване на емисиите на 
парникови газове, тъй като отговаря за почти 20 % от тях, което го прави втория по 
големина източник на парникови газове в сектора след енергетиката. Въпреки че 
биогоривата не са единствените налични средства за постепенно декарбонизиране на 
сектора, те на практика са основният инструмент за преминаване от транспорт въз 
основа на изкопаеми горива към транспорт, основан на възобновяема енергия, и 
единствената възможност в случая на въздушния и морския транспорт.

Освен това биогоривата представляват възможност както да се намали енергийната 
зависимост на ЕС, която възлиза на около 50 % и се очаква да нараства, така и да се 
насърчи развитието на европейския селскостопански сектор.
В светлината на тези предимства ЕС прие Директива 2003/30/ЕО относно 
насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт 
(„Директива за биогоривата“) и Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници („Директива за възобновяемата енергия“), които 
увеличиха инвестициите в производството на биогорива. Директивата за биогоривата 
установи незадължителна цел за дял на биогоривата от 5,75 % в транспорта до 2010 г. 
Директивата за възобновяемата енергия, с която се отменя Директивата за биогоривата, 
установи задължителна цел: делът на енергията от възобновяеми източници в 
транспортния сектор трябва да възлиза на най-малко 10 % от крайното потребление на 
енергия в сектора до 2020 г. Тази разпоредба е в допълнение към задължителната цел, 
посочена в Директива 98/70/ЕО („Директива за качеството на горивата“), която изисква 
намаление с 6 % на емисиите на парникови газове от горивата, използвани в 
автомобилния транспорт и в извънпътната подвижна техника.

При все това биогоривата имат някои отрицателни въздействия като всеки друг 
източник на енергия. Признавайки този факт и в отговор на мандата на Директивата за 
възобновяемата енергия, Комисията предлага нейното изменение, а също и на 
Директивата за качеството на горивата, за да се сведе до минимум въздействието на 
непреките промени на земеползването (НПЗ)1 върху емисиите на парникови газове. 

II. Основни въпроси, установени от докладчика

                                               
1 Когато биогорива се произвеждат върху съществуваща земеделска земя, търсенето на храни и фуражи 
остава непроменено и това може да доведе до производство на повече храни на друго място. Това може 
д а  доведе до промени в земеползването (например посредством промяна на горски масиви в 
обработваема земя), което води до изпускане в атмосферата на значително количество емисии на СО2.
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Докладчикът признава, че НПЗ е явление, което трябва да се разгледа, тъй като 
последиците от него са вредни за околната среда и възпрепятстват политиката на ЕС за 
намаляване на емисиите на CO2. Въпреки това докладчикът счита, че приеманите по 
отношение на биогоривата мерки трябва да се основават на балансиран подход, който 
взема предвид всички засегнати интереси. 

а) Фактори за НПЗ
Докладчикът изразява съгласие с Комисията, че изучаването на НПЗ е неточно, тъй 
като това явление не може да се наблюдава или измери пряко, и че прогнозите за 
емисиите от НЗП, въпреки по-доброто разбиране и последните научни подобрения, са 
уязвими от недостатъците и ограниченията на моделите, използвани за получаване на 
определена стойност на емисиите, получени от НПЗ на различните видове култури. Във 
връзка с това не са налични достатъчно научни доказателства, които да обосноват 
въвеждането на факторите за НПЗ в законодателството на ЕС. 
Освен това използването на фактори за НПЗ би имало значителни отрицателни 
последици. От една страна, тяхното използване би сложило край на промишлеността за 
биодизел в ЕС, което, отделно от очевидните икономически последици, би 
пренебрегнало продължаващата дизелизация на автомобилния парк в Европа и би 
направило спазването на целите на Директивата за възобновяемите енергийни 
източници и Директивата за качеството на горивата невъзможно. От друга страна, 
необходимостта от постоянно актуализиране на тези стойности би създала несигурност 
за промишлеността, като осуети инвестиции в какъвто и да е вид конвенционално 
биогориво и по този начин ограничи също производството на етанол. 

Затова докладчикът по становище счита, противно на предложението на Комисията, че 
в директивите не следва да се споменава фактор за НПЗ, нито пък задължение за 
докладване. 

б) 5-процентно ограничение на конвенционалните биогорива
Тази мярка би представлявала голяма промяна в законодателството, което беше 
установило стабилна и предсказуема нормативна уредба, чиято последна решаваща 
фаза, Директивата за възобновяемите енергийни източници, беше одобрена през 2009 г. 
5-процентното ограничение би било в ущърб на онези, които са разчитали на 
Директивата за възобновяемите енергийни източници и на биогоривата като 
единствено технологично устойчиво гориво, за да бъдат държавите членки в състояние 
да изпълнят целите, поставени за 2020 г. Цифрата 5 % е позоваване на средното 
равнище на производство в ЕС, но има няколко държави членки, като Германия, 
Испания и Франция, в които настоящите квоти на конвенционалните биогорива са над 
5 % и които съответно ще бъдат по-засегнати от други.

Освен това, ако бъде поставен таван на наличните в търговско отношение биогорива, 
целта за 10 % енергия от възобновяеми източници и 6-процентно намаление на 
емисиите на парникови газове ще бъде непостижима, тъй като останалите алтернативи, 
включително биогоривата от ново поколение, за момента не биха могли да запълнят 
тази празнина.
По всички тези причини и като отчита, че биогоривата все пак водят до средно 
намаляване на емисиите в сравнение с изкопаемите горива, докладчикът предлага по-
конструктивен подход, който би могъл да се състои в определянето на междинна цел за 
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биогоривата от ново поколение. Тази междинна цел би насърчила производството на 
биогорива от ново поколение и оттам и намаляването на емисиите на СО2, а също и би 
изпратила ясен сигнал в подкрепа на постепенния преход от конвенционални към 
биогорива от ново поколение, до степента, която технологичният напредък позволява, 
като същевременно се намалят вредните отражения върху европейската промишленост.
Докладчикът счита също, че предложението на Комисията пренебрегва мерките за 
смекчаване на НПЗ като производството върху неизползвана земя или земя с влошено 
качество, увеличения добив и производството на субпродукти (особено протеин за 
фуражи, на какъвто в Европа се наблюдава дефицит). Суровини, които показват, че 
рискът от НПЗ е бил смекчен или избягнат, следва да се насърчават. 

И накрая, докладчикът се съгласява с Комисията за укрепването на критериите за 
устойчивост за биогоривата, произведени в нови инсталации, като се поиска 60 % 
намаление на емисиите на парникови газове за започващите дейност след 1 юли 2014 г.

в) Многократно отчитане
Похвалното намерение за многократно отчитане за биогоривата от второ и трето 
поколение ще позволи държавите членки да спазят целта за 10 % енергия от 
възобновяеми източници, тъй като те ще могат да ги отчитат два или четири пъти, като 
запълнят празнината, която ще се получи от 5-процентното ограничение. Въпреки това, 
ако не се прилага ограничение и се определи междинна цел за биогоривата от ново 
поколение, многократното отчитане няма повече да е необходимо.

Освен това, в крайна сметка многократното отчитане е контрапродуктивно, тъй като 
означава, че се използват по-малко биогорива от ново поколение. Биогориво, отчетено 
два или четири пъти спрямо квотата, ще се използва два или четири пъти по-малко и 
разликата ще трябва да се запълни с изкопаеми горива. Също така ще се извършат по-
малко инвестиции в производствен капацитет, тъй като действителният размер на 
пазара ще се намали между два и четири пъти. 

Всъщност за смекчаване на явлението НПЗ бихме се отказали от своята цел за 10 % 
енергия от възобновяеми източници в енергопотреблението на транспорта.
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1
Предложение за директива 
Съображение 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 риск, че 
дължащите се на непреки промени в 
земеползването емисии на парникови 
газове биха могли да са значителни и 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 2
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 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. 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 специално подкрепяни като 
част от политическата рамка след 
2020 г. за енергията от възобновяеми 
източници.

Or. en
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Изменение 3
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 
предостави предвидимост и 
стабилност за инвеститорите.

Or. en

Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ограничението от 5 %, 
поставено в член 3, параграф 4, буква 
г), не засяга свободата на държавите 
членки да определят свой собствен 
начин, по който да постигнат 

заличава се
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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 5
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) Оценката на въздействието на 
Комисията показа, че прогнозите за
непреки промени в земеползването, 
въпреки по-доброто разбиране и 
последните научни подобрения, са 
уязвими от недостатъците и 
ограниченията на моделите, 
използвани за получаване на 
определена стойност на емисиите, 
получени от НПЗ на различни видове 
култури. Във връзка с това 
стойностите не са достатъчно 
надеждни, за да могат да бъдат 
включени в законодателен акт.

Or. en

Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да преразгледа (12) Комисията следва да преразглежда 
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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.

периодично списъка с наличните 
биогорива от ново поколение, посочен 
в приложение IX, с оглед отчитане на 
техническия и научния напредък.

Or. en

Изменение 7
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 

(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, като например използване на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство на култури върху 
изоставена или неизползвана земя, с 
оглед тяхното включване в 
директивите под формата на премия, 
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непреки промени в земеползването. подобна на вече предвидената в 
приложение IV, част В, точка 7 от
Директива 98/70/ЕО и в 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 8
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 

(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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биоетанол.

Or. en

Изменение 9
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 биогорива 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 10
Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въз основа на най-добрите и най- (20) Въз основа на най-добрите и най-
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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.

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 11
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 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Втора алинея от параграф 1 се 
заличава.

Or. en

Обосновка

Биогоривата от ново поколение трябва да подлежат на същите критерии за 
устойчивост като конвенционалните биогорива. Изключенията по отношение на 
критериите за устойчивост за някои отпадъци и остатъчни вещества биха довели 
например до това, биодизелът от отпадъци от палмово масло да бъде субсидиран, 
дори ако палмовото масло не е произведено по устойчив начин.

Изменение 13
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 

заличава се
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земеползването; както и 
разработване на емисионни фактори 
за суровини от нехранителни 
целулозни и лигноцелулозни 
материали.“

Or. en

Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква в а) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се следният параграф 8а:
„8а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове по член 10а 
относно определянето на подробни 
определения, включително 
технически спецификации, изисквани 
за категориите, посочени в 
приложение IV, част В, точка 9“.

Or. en

Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква в б) (нова)
Директива 98/70/ЕО
Член 7 г - параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) добавя се следният параграф 8б:
„8б. До 31 декември 2015 г. Комисията 
представя законодателно 
предложение за включване на по-
нататъшни мерки за смекчаване на 
НПЗ, като например използването на 
субпродукти, увеличаване на добива, 
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производствена ефективност и 
производство на култури върху 
изоставена земя, чрез подобен на 
определената премия за биомасата, 
получена от земя при условията на 
приложение ІV, част В, точка 8.“

Or. en

Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10 а - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Делегирането на правомощия, посочено 
в член 7а, параграф 5, във втора алинея 
от член 7б, параграф 3, в член 7г, 
параграфи 5 и 7, в член 7г, параграф 8а, 
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 17
Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10 а - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегирането на правомощия, посочено 
в член 7а, параграф 5, във втора алинея 
от член 7б, параграф 3, в член 7г, 
параграфи 5—7, в член 8а, параграф 3 и 
в член 10, параграф 1, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета.
С решението за оттегляне се прекратява 

Делегирането на правомощия, посочено 
в член 7а, параграф 5, във втора алинея 
от член 7б, параграф 3, в член 7г, 
параграфи 5 и 7, в член 7г, параграф 8а,
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 
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делегирането на правомощието, 
посочено в същото решение. То влиза в 
сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

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

Or. en

Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – точка 7
Директива 98/70/ЕО
Член 10 а - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 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.

Делегиран акт, приет съгласно член 7а, 
параграф 5, член 7б, параграф 3, втора 
алинея, член 7г, параграфи 5 и 7, в член 
7г, параграф 8а, 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 19
Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 2 се добавя буква оа) (нова):
„оа) „горива от ново поколение“ 
означава биогорива, произведени от 
суровини, които не се конкурират 
пряко с култури, използвани за храна и 
фураж. Неизчерпателен списък на 
биогоривата от ново поколение се 
съдържа в приложение ІХ. 
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 25б с цел 
адаптиране на този списък към 
научно-техническия прогрес.“

Or. en

Изменение 20
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
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Изменение 21
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 2 % от крайното 
енергопотребление на транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение. 
През 2025 г. поне 4 % от крайното 
енергопотребление на транспорта се 
покрива от биогорива от ново 
поколение.“

Or. en

Изменение 22
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

Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 1 – буква г)
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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 24
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
„д) „Приносът на:
(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 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 
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четири енергийно съдържание.“

Or. en

Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – точка 5 – буква -а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) Втора алинея от параграф 1 се 
заличава.

Or. en

Обосновка

Биогоривата от ново поколение трябва да подлежат на същите критерии за 
устойчивост като конвенционалните биогорива. Изключенията по отношение на 
критериите за устойчивост за някои отпадъци и остатъчни вещества биха довели 
например до това, биодизелът от отпадъци от палмово масло да бъде субсидиран, 
дори ако палмовото масло не е произведено по устойчив начин.

Изменение 26
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: в) параграф 6 се заличава
„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 
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целесъобразност 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 27
Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква д а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 - параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) добавя се следният параграф:
„8а. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове по член 25б 
относно определянето на подробни 
определения, включително 
технически спецификации, изисквани 
за категориите, посочени в 
приложение V, част В, точка 9“.

Or. en

Изменение 28
Предложение за директива
Член 2 – точка 7 – буква д б) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 19 - параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) добавя се следният параграф:
„8б. До 31 декември 2015 г. Комисията 
представя законодателно 
предложение за включване на по-
нататъшни мерки за смекчаване на 
НПЗ, като например използването на 
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субпродукти, увеличаване на добива, 
производствена ефективност и 
производство на култури върху 
изоставена земя, чрез подобен на 
определения бонус за биомасата, 
получена от земя при условията на 
приложение V, част В, точка 8.“

Or. en

Изменение 29
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 30
Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25 б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 2. Делегирането на правомощия, 
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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].

посочено в член 2, буква оа), член 5, 
параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея, член 19, 
параграфи 5 и 7 и член 19, параграф 8,
се предоставя на Комисията за 
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

Or. en

Изменение 31
Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25 б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 делегирането 
на правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, буква оа), член 5, 
параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея, член 19, 
параграфи 5 и 7, и член 19, параграф 8,
може да бъде оттеглено по всяко време 
от Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява делегирането на 
правомощието, посочено в същото 
решение. То влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Изменение 32
Предложение за директива
Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25 б - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
буква оа), член 5, параграф 5, член 17, 
параграф 3, буква в), трета алинея,
член 19, параграфи 5 и 7, и член 19, 
параграф 8, влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
повдигнат възражение в срок от 2 
месеца след получаване на 
нотификацията за него, или ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът уведомят 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 33
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 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.
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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

Изменение 34
Предложение за директива
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І заличава се

Or. en

Изменение 35
Предложение за директива
Приложение II - 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

a) точка 7 се заменя със следното:
„7. Средногодишните емисии в 
резултат на изменения във 
въглеродните запаси, дължащи се на 
промяна в земеползването, el, се 
изчисляват чрез разпределяне поравно 
на общите емисии за период от 20 
години. За изчисляване на тези емисии 
се прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
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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 
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; както и
P = производителността на 
културата (измерена като енергия на 
биогориво или на друго гориво от 
биомаса, получено от единица земна 
площ годишно).
б) точки 8 и 9 се заличават.

Or. en
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Изменение 36
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 
земеползването, причинени от 
биогорива, които са произведени от 
следните категории суровини:
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a) 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.“
__________________
ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
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Изменение 37
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:

a) Водорасли a) 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 

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 
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парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви.

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

з) Суров глицерин з) Суров глицерин
и) Багаса и) Багаса

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

л) Шушулки л) Шушулки
м) Кочани м) Кочани

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

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

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

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 човека2

в) Нехранителни целулозни материали р) Нехранителни целулозни материали

г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 

с) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 

                                               
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
2 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
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фурнирни трупи.“ фурнирни трупи.“
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