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Изменение 22
Василика Виорика Дънчила

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 23
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи.

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи. Поради 
специфичните особености на 
европейските региони тези промени 
могат да имат силно въздействие на 
регионално равнище, поради което се 
препоръчва възможно най-скоро да се 
извърши оценка на въздействието по 
отношение на икономическите и 
социалните последици, които 
настоящата директива може да 
окаже на регионално равнище.

Or. ro

Изменение 24
Йенс Нилсон
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Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи.

(4) Когато пасища („затревени райони“ 
в Директива 98/70/ЕО) или земеделски 
земи, използвани преди за отглеждане 
на хранителни, фуражни или 
влакнодайни култури, бъдат отклонени 
за отглеждане на суровинни култури за 
биогорива, ще трябва както и преди да 
се задоволи търсенето на съответните 
продукти, различни от гориво, или чрез 
интензификация на сегашното 
отглеждане, или чрез усвояване от 
селското стопанство на неземеделски 
земи другаде. Вторият случай 
представлява непряка промяна в 
земеползването и, когато тя е свързана с 
преустройството на площи с големи 
почвени въглеродни запаси, може да 
доведе до значителни емисии на 
парникови газове. Поради това в 
Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕС 
следва да бъдат включени разпоредби 
във връзка с непреките промени в 
земеползването, тъй като сегашните 
видове биогорива се произвеждат 
главно от култури, отглеждани върху 
съществуващи земеделски земи. Ако 
количествата на емисиите се 
сравняват на базата на целия жизнен 
цикъл, екологичните показатели на 
захарните култури и на културите, 
съдържащи скорбяла, от една страна, 
и на маслодайните култури, от друга 
страна, се различават.  За да се 
постигнат ползи за околната среда 
по възможно най-ефективен начин, 
вниманието трябва да е насочено към 
ограничаването на биогоривата и на 
производството, които имат най-
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда.  Поради това е важно 
на първо място да се вземат мерки 
срещу непреките промени в 
земеползването за маслодайните 
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култури.

Or. sv

Изменение 25
Петру Константин Лухан

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 целите на Съюза за 
увеличаване на общия дял на 
енергията от възобновяеми 
източници до 20 % до 2020 г. и до 10 % 
в транспортния сектор, както и 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.

Or. ro
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Изменение 26
Василика Виорика Дънчила

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, 
централизирани на европейско 
равнище, 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.

Or. ro

Изменение 27
Винченцо Йовине, Франческо Де Анджелис, Андреа Коцолино

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 

(5) Въз основа на предоставени от 
държавите членки прогнози за 



PE510.584v01-00 8/25 AM\934589BG.doc

BG

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.

потреблението на биогорива и оценки за 
емисиите вследствие на непреки 
промени в земеползването при 
използване на различни суровини за 
биогорива дължащите се на непреки 
промени в земеползването емисии на 
парникови газове ще 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.
Подобни практики са имали силно 
неблагоприятно социално 
въздействие върху много местни 
общности в развиващите се страни.  
Съответно стратегията за 
намаляване на емисиите следва да 
взема под внимание социалното 
въздействие и зачитането на правата 
на човека, като намалява 
използването на земя, предназначена 
за доставки за пазара за храни.

Or. it

Изменение 28
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Вероятно транспортният сектор 
ще се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 
поколение, като например 

(6) Течните възобновяеми горива ще 
стават все по-важни за 
транспортния сектор във връзка с 
намалението на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 
поколение, като например 
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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.

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, в случай че 
подобна мярка бъде препоръчана от 
оценка на въздействието, извършена в 
хода на определянето на политиката 
за периода след 2020 г. 

Or. ro

Изменение 29
Василика Виорика Дънчила

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 нерециклируеми
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.

Or. ro
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Изменение 30
Йенс Нилсон

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие 
със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“ и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
биорафинерии в цяла Европа, в 
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
определени подобрени стимули по 
начин, с който да се отдава 
предпочитание на използването на
суровини от биомаса, които 
икономически не са особено ценни за 
друго използване освен за 
производството на биогорива.

(7) С оглед да се осигури 
конкурентоспособността в дългосрочен 
план на основаните на биотехнологии 
промишлени сектори и в съответствие 
със Съобщението от 2012 г. „Иновации 
за устойчив растеж: биоикономика за 
Европа“ и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа, с 
която се насърчава изграждането на 
интегрирани и диверсифицирани 
биорафинерии в цяла Европа, в 
Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат 
определени подобрени стимули по 
начин, с който да се отдава 
предпочитание на използването на 
биогорива от ново поколение. На 
структурните фондове на ЕС следва 
да се възложи ключова роля в 
насърчаването и разработването на 
биогорива от ново поколение.

Or. sv

Изменение 31
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) По същия начин е необходима по-
голяма подкрепа от публични 
средства и от европейските 
регионални и структурни програми в 
областта на научните изследвания, 
както и привличането на частни 
инвестиции чрез публично-частни 
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партньорства, които ще 
способстват за осигуряването на по-
голяма съгласуваност между 
усилията в областта на научните 
изследвания и иновациите и 
бъдещите потребности на 
европейската промишленост.

Or. ro

Изменение 32
Йенс Нилсон

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) При насърчаването на 
развитието на пазара на носители и 
горива от възобновяеми енергийни 
източници, следва да се вземе предвид 
тяхното въздействие не само върху 
климата, но също и върху 
регионалните и местните 
възможности за развитие и заетост. 
Производството на биогорива от ново 
поколение разполага със значителен 
потенциал за създаване на заетост и 
генериране на растеж, особено в 
селските райони.

Or. sv

Изменение 33
Йенс Нилсон

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 

(9) С оглед да се подготви преходът към 
биогорива от ново поколение и да се 
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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.

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.
Това ограничение следва да бъде 
насочено главно към биогоривата, 
които имат най-неблагоприятно 
въздействие върху околната среда и 
климата. Без да се ограничава общото 
използване на такива биогорива, делът 
на произведените от маслодайни 
култури биогорива и течни горива от 
биомаса, които могат да се отчитат за 
целите на Директива 2009/28/ЕО, следва 
да бъде ограничен.

Or. sv

Обосновка

Тъй като се изчислява, че емисиите от непреки промени в земеползването са 12 
gCO2eq/MJ за зърнените култури и другите култури, богати на скорбяла, и 13 
gCO2eq/MJ за захарните култури в сравнение с 55 gCO2eq/MJ за маслодайните 
култури, е целесъобразно първо да се ограничи използването на тези култури, които 
имат най-голямо въздействие върху околната среда.

Изменение 34
Йенс Нилсон

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Ограничението от 4 %, поставено в 
член 3, параграф 4, буква г), не засяга 
свободата на държавите членки да 
определят свой собствен начин, по 
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който да постигнат съответствие с този 
предписан дял за конвенционалните 
биогорива в рамките на общата цел от 
10 %. Следователно достъпът до пазара 
остава напълно отворен за биогорива, 
произведени от действащите 
инсталации преди края на 2013 г.
Поради това настоящата директива за 
изменение не засяга оправданите правни 
очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

който да постигнат съответствие с този 
предписан дял за конвенционалните 
биогорива в рамките на общата цел от 
10 %. Следователно достъпът до пазара 
остава напълно отворен за биогорива, 
произведени от действащите 
инсталации преди края на 2013 г.
Поради това настоящата директива за 
изменение не засяга оправданите правни 
очаквания на операторите на подобни 
инсталации.

Or. sv

Изменение 35
Франческо Де Анджелис

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Промените в земеползването за 
целите на производството на 
биогорива не следва да водят до 
разселване на местни или коренни 
общности в Съюза или в трети 
страни.

Or. en

Обосновка

Съществуват много доказателства, които потвърждават приноса на биогоривата 
към отрицателните социални последици по отношение на правата върху земята и 
правата на прехрана, които засягат в особено голяма степен жените в развиващите 
се страни, и това следва да бъде отразено.  Спешно е необходимо да се предприемат 
действия във връзка с разселването на местното и коренното население, което има за 
цел да проправи път за насаждения за производство на биогорива.

Изменение 36
Винченцо Йовине, Андреа Коцолино
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Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Промените в земеползването за 
целите на производството на 
биогорива не следва да водят до 
разселване на местни или коренни 
общности.

Or. en

Изменение 37
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни, 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, по отношение 
на ограничаването на емисиите на 
парникови газове, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие, които 
могат да включват въвеждането в 
схемата за устойчивост от 1 януари 2021 
г. на фактори за оценените количества 
емисии вследствие на непреки промени 
в земеползването.

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни, 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, и 
въздействието им на всички равнища
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.

Or. ro

Изменение 38
Петру Константин Лухан
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Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 39
Петру Константин Лухан

Предложение за директива
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Препоръчва се също така да се 
създават регионални работни групи, 
които ще спомогнат за подобряване 
на взаимодействието, за гарантиране 
на по-голяма съгласуваност между 
регионалните политики и за 
насърчаване на примери на добри 
практики в рамките на Съюза. 

Or. ro

Изменение 40
Йенс Нилсон
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Предложение за директива
Член 2 – точка 1 – подточка 1 а) (нова)
Директива 2009/28/ЕО
Член 2 – буква п а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следната буква: 
„па) „биогорива от ново поколение“ 
означава биологичен материал, по
отношение на който съответните 
алтернативни употреби са свързани 
със значителни емисии на метан или 
двуазотен оксид, без да се генерира 
използваема енергия в съответствие с 
определението в приложение IX. На 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 25, буква б) с цел 
адаптиране на този списък към 
научно-техническия прогрес.“

Or. sv

Изменение 41
Йенс Нилсон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. sv

Обосновка

Тъй като се изчислява, че емисиите от непреки промени в земеползването са 12 
gCO2eq/MJ за зърнените култури и другите култури, богати на скорбяла, и 13 
gCO2eq/MJ за захарните култури в сравнение с 55 gCO2eq/MJ за маслодайните 
култури, е целесъобразно първо да се ограничи използването на тези култури, които 
имат най-голямо въздействие върху околната среда. Следователно таванът ще 
обхваща по-малко култури и поради това ще да бъде понижен.

Изменение 42
Франческо Де Анджелис, Винченцо Йовине, Андреа Коцолино

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
съвместен принос на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени чрез земеползване, не 
трябва да превишава количеството 
енергия, съответстващо на максималния 
принос за енергията в транспорта
съгласно член 3, параграф 4, буква г).
Само горива и течности, които са в 
съответствие с целта, отговарят на 
изискванията за държавна помощ или 
други видове финансови субсидии.“

Or. en

Обосновка

Предвид явното въздействие на политиките на Европа в областта на биогоривата 
върху собствеността върху земята в рамките на ЕС и извън него, от съществено 
значение е да се ограничат всички биогорива, основаващи се на земеползване, а не само 
хранителните култури.  На второ място, за да се гарантира, че ограничаването на 
потреблението на биогорива и течни горива от биомаса, произведени чрез 
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земеползване, изпраща подходящ сигнал на инвеститорите и пазарите за биогорива, е 
важно да се предвиди, че никакви финансови или други субсидии не могат да 
подпомагат тяхното производство отвъд ограниченията, определени в 
предложението.

Изменение 43
Йенс Нилсон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или
маслодайни култури, не трябва да 
надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.“

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от маслодайни култури, не 
трябва да надхвърля 4 %, на колкото се 
оценява делът на тези биогорива към 
края на 2011 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г. През 2020 г. най-малко 3 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта се покрива от биогорива 
от ново поколение.“

Or. sv

Обосновка

Тъй като се изчислява, че емисиите от непреки промени в земеползването са 12 
gCO2eq/MJ за зърнените култури и другите култури, богати на скорбяла, и 13 
gCO2eq/MJ за захарните култури в сравнение с 55 gCO2eq/MJ за маслодайните 
култури, е целесъобразно първо да се ограничи използването на тези култури, които 
имат най-голямо въздействие върху околната среда. Следователно таванът ще 
обхваща по-малко култури и поради това ще да бъде понижен.

Изменение 44
Франческо Де Анджелис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, 
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури, не трябва да 
надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2020 г.“

„г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя, и 
по този начин на биогоривата, които 
отговарят на изискванията за 
субсидии съгласно насоките за 
държавната помощ, делът на 
енергията от биогорива, произведени
чрез земеползване, не трябва да 
надхвърля 5 %, на колкото се оценява 
делът на тези биогорива към края на 
2011 г., от крайното енергопотребление 
в транспорта през 2017 г. След това, 
считано от 1 януари 2018 г. при 
изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в 
числителя, и по този начин на 
биогоривата, които отговарят на 
изискванията за субсидии съгласно 
насоките за държавна помощ, делът 
на енергията от биогорива, 
произведени чрез земеползване, не 
трябва да надхвърля 3,5 %, на колкото 
се оценява делът на тези биогорива 
през 2008 г., от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г. След 2020 г. делът на 
енергията от биогорива, произведени 
чрез земеползване, постепенно се 
намалява до нула.“

Or. en

Обосновка

Делът на биогоривата – независимо дали от първо поколение или от по-късно 
поколение – следва да бъде ограничен до 5 % до 2017 г., а след това до 3,5 % до 2020 г., 
което е равнището от 2008 г., когато беше приета Директивата за възобновяемите 
енергийни източници.  След 2020 г., когато изтича срокът на действие на 
Директивата за възобновяемите енергийни източници, биогоривата, произведени чрез 
земеползване, следва да бъдат изведени от експлоатация, за да се спрат 
непреднамерените последици върху собствеността върху земята.  Това ограничение 
следва да гарантира, че целите и субсидиите на ЕС не насърчават други отрицателни 
последици, породени от конфликта между биогоривата, основаващи се на 
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земеползване, и храните.

Изменение 45
Франческо Де Анджелис

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) биогоривата, произведени чрез 
земеползване с цел постигане на 
целта от 6 %, се счита за достигнал 
максимална граница от 50 % до 31 
декември 2017 г. и равнище от 0 % 
през 2020 г.  Само биогоривата, които 
допринасят за постигане на целта, 
отговарят на изискванията за 
държавна помощ.

Or. en

Изменение 46
Василика Виорика Дънчила

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

пилотната фаза е завършена и е 
осъществено физическото производство 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

Or. ro

Обосновка

Следва да има първо пилотна фаза, за да се установят най-подходящите 
производствени параметри.

Изменение 47
Петру Константин Лухан

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, и 
въздействието им на всички равнища
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 
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2009/28/ЕО.

Or. ro

Изменение 48
Йенс Нилсон

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Добавя се следното приложение ІХ: 3) Добавя се следното приложение ІХ:
„Приложение IX „Приложение IX

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:

a) Водорасли биологичен материал, по отношение 
на който съответните 
алтернативни употреби са свързани 
със значителни емисии на метан или 
двуазотен оксид, без да се генерира 
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
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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 
член 3, параграф 4, се счита за равен 
на тяхното умножено по четири 
енергийно съдържание
a) 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
в) Нехранителни целулозни 
материали
г) Лигноцелулозни материали, с 
изключение на дървени трупи и 
фурнирни трупи.“

Or. sv

Изменение 49
Рика Манер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смола от талово масло Черна луга и нейните производни, 
като например суров сулфатен сапун, 
лигнин, сурово талово масло и смола 
от талово масло.

Or. en

Обосновка

Всички остатъци от процеса на обработка на хартиена маса следва да се третират 
по един и същ начин.  Остатъците от този процес имат голям потенциал за 
производството на биогорива от ново поколение.


