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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Увод

За последното десетилетие използването на биогорива бележи непрестанно нарастване 
като резултат от политиката на ЕС, насочена към ограничаване на въздействието на 
транспорта върху околната среда и към намаляване на зависимостта на ЕС от петролни 
горива; Директивата за качеството на горивата (Директива 98/70/ЕО) определи цел за 
намаляване с 6% на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, докато 
Директивата за възобновяемата енергия (Директива 2009/28/EО) установи 
задължителна цел до 2020 г. в ЕС делът на енергията от възобновяеми източници да 
бъде 20% и съответно 10% в транспорта.

И двете директиви съдържат критерии за устойчивост за биогоривата, които на 
практика са се оказали неспособни да спомогнат за постигане на желаното намаляване 
на емисиите на парникови газове, причинени от непреки промени в земеползването 
(НПЗ). Научните изследвания сочат, че емисиите вследствие на непреки промени в 
земеползването могат да се различават значително в зависимост от отглежданите 
суровинни култури и могат частично или изцяло да елиминират намалението на 
емисиите на парникови газове за отделните биогорива в сравнение със заместваните от 
тях изкопаеми горива, и 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.

Целта на предложението на Комисията е да бъдат изменени и двете директиви и да се 
постави началото на прехода към биогорива, които осигуряват съществени намаления 
на емисиите на парникови газове, когато се докладват и оценените количества емисии 
вследствие на непреки промени в земеползването.

2. Транспортно измерение на предложението

Предложението въвежда нови разпоредби в Директива 2009/28/EО относно транспорта, 
по-конкретно въвеждането на лимит от 5% за приноса на биогорива, произведени от 
хранителни култури. 

3. Забележки на докладчика

На първо място докладчикът би желал да подчертае неотложната необходимост от 
напредък по отношение на намаляването на емисиите на CO2 от транспортния сектор 
не само чрез подмяна на горивата, но и чрез резки промени в енергийната ефективност 
на превозните средства и други мерки, насочени към намаляване на потреблението на 
гориво. По тази причина докладчикът предлага да бъде включено използването на 
електроенергия от възобновяеми източници в железопътния транспорт и мерки за 
енергийна ефективност и енергоспестяване в рамките на целта за десетпроцентен дял 
на възобновяемата енергия в транспорта. 
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Докладчикът би желал да подчертае, че проблемът с въздействието на транспорта 
върху околната среда няма да бъде разрешен единствено с подмяна на горивата, но с 
радикални промени в обществото, насочени към устойчиво общество с рационализиран 
транспортен сектор. Трябва да бъдат предприети мерки за намаляване на 
транспортните нужди, за подобряване на териториално устройство и за промени в 
поведението по отношение на индивидуалния транспорт. Също така тя смята, че следва
да бъдат отчитани въздействията върху обществения живот в световен мащаб, като 
например покачването на цените на зърнените храни и на други богати на скорбяла 
култури, загубата на биологично разнообразие, тропически гори и други ценни земи и 
обществените последствия за местното население. 

Като има предвид, че съгласно оценката на Организацията на ООН за прехрана и 
земеделие (ФАО) в световен мащаб от недохранване страдат повече от 870 милиона 
души, докладчикът изразява своето твърдо убеждение, че мобилността в Европа не 
може да бъде осигурявана за сметка на всички хора по света, които страдат от 
недохранване. Следователно следва да бъде спряно нарастването на използването на 
биогорива на база сухоземни култури, чието производство е в конкуренция с 
производството на храни и фуражи. 

На този фон докладчикът приветства предложението на Комисията за ограничаване на 
приноса на биогорива, произведени от хранителни култури, като например зърнени и 
други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури, за постигането на 
целите на Директивата за възобновяемата енергия.

Въпреки това докладчикът изразява загриженост, че директивата не предотвратява по-
нататъшното нарастване на използването на биогорива на база сухоземни култури. 
Като отчита настоящите равнища на инвестиции в Европейския съюз и въздействието 
върху икономиките на трети държави, докладчикът смята, че делът на биогоривата на 
база сухоземни култури следва да бъде спрян до сегашните равнища на производство и 
да бъде постепенно премахнат съвместно със съответните субсидии. Биогоривата на 
база сухоземни култури следва да бъдат заменени със съвременни биогорива, снабдени 
с точни механизми за защита на околната среда в зависимост от тяхното технологично 
развитие, без да се увеличава общият лимит за принос от 5% от биогоривата и течните 
горива от биомаса.

В допълнение към това, въпреки че подкрепя целта в общ план за дял от 10% на 
възобновяемата енергия в транспортния сектор, докладчикът счита, че в предложението 
на Комисията не се разглежда по правилен начин свързаното с намаляването на 
емисиите на CO2 предизвикателство, тъй като някои биогорива, които в сравнение с 
изкопаемите горива са отговорни са нарастване на емисиите на CO2, продължават да 
бъдат включвани в целта за десетпроцентен дял на възобновяемата енергия. Поради 
това докладчикът предлага да бъде повишен прагът за икономии на емисии на 
парникови газове за всички функциониращи инсталации до 60%, за да се насърчава 
подобряване на действието на всички биогорива, като се припомня изискването на 
Парламента от 2008 г.



AD\940493BG.doc 5/37 PE506.337v02-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от 
Директива 2009/28/ЕО за насърчаване 
използването на енергия от 
възобновяеми източници и за изменение 
и впоследствие за отмяна на Директиви 
2001/777/ЕО и 2003/30/ЕО държавите 
членки трябва да осигурят постигане до 
2020 г. на дял от най-малко 10 % на 
енергията от възобновяемите енергийни 
източници в крайното 
енергопотребление във всички форми на 
транспорт. Намаляването на 
енергопотреблението в сектора на 
транспорта е крайно необходимо, 
тъй като, ако цялостното търсене 
на енергия в транспорта продължава 
да расте, е вероятно да става все по-
трудно устойчивото постигане на 
задължителна цел за дял на 
енергията от възобновяеми 
източници. Използването на 
електрическа енергия от 
възобновяеми енергийни източници и
добавянето на биогорива с нулев и 
нисък фактор НПЗ са други методи, с 
които разполагат държавите членки за 
постигането на тази цел.

Обосновка

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

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Член 19, параграф 6 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 6 от Директива 98/70/ЕО 
предвиждат отчитане на 
въздействието на непреките промени 
в земеползването върху емисиите на 
парникови газове и подходящите 
мерки в отговор на това въздействие, 
при отчитане на необходимостта от 
защита на съществуващите 
инвестиции.

Изменение 3

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 

(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 биогоривата на 
база сухоземни култури са получили 
големи държавни субсидии 
(10 милиарда евро на година) и поради 
това почти цялото производство на 
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потребностите от храни и фуражи. С цел 
да се намалят тези емисии е уместно 
съответното разграничаване между 
групите култури — например 
маслодайни, зърнени, захарни и други 
култури, съдържащи скорбяла.

биогорива 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. Според препоръките, 
съдържащи се в оценката на 
въздействието на Комисията, е 
необходимо непреките промени в 
земеползването да бъдат взети 
предвид, за да се предотвратят тези 
потенциални източници на емисии. С 
цел да се намалят непреките промени в 
земеползването е уместно съответното 
разграничаване между групите култури 
— например маслодайни, зърнени, 
захарни и други култури, съдържащи 
скорбяла. В допълнение към това, за 
да бъдат намерени решения в 
средносрочен и дългосрочен план, е 
уместно да се насърчават 
научноизследователската и развойна 
дейност в нови сектори за 
производство на биогорива от ново 
поколение, които не се конкурират с 
хранителните култури, както и да се 
проучва по-задълбочено 
въздействието на различните групи 
култури както върху преките, така и 
върху непреките промени в 
земеползването. 

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Вероятно транспортният сектор ще 
се нуждае от течни възобновяеми 
горива, за да може да се постигне 
желаното намаление на емисиите на 
парникови газове. Биогоривата от ново 
поколение, като например 
произведените от отпадъци или 
водорасли, осигуряват големи 
намаления на емисиите на парникови 
газове с малък риск да причинят 

(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 
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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.

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, произведени от 
суровините, изброени в приложение 
IX, който е поне 3 % от крайното 
енергопотребление в транспорта през 
2020 г.
Следва да бъдат осигурявани също 
така стимули за други видове 
възобновяеми енергийни източници, 
както и за мерки за енергийна 
ефективност и енергоспестяване в 
транспорта.
Въпреки че приносът на биогоривата, 
произведени от селскостопански 
хранителни продукти, следва да бъде 
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намален до 6,5% в срок до 2020 г., 
предоставянето на стимули за 
биогорива, които не водят до 
значителни намаления на емисиите 
на парникови газове и са произведени 
от култури, използвани за храна и 
фураж, следва да се прекрати.

Изменение 5

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“1 и Пътната карта за ефективно 
използване на ресурсите в Европа2, 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, както и
стабилна регулаторна среда за 
съществуващите и новите 
инвестиции 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, следва да
се поеме ангажимент, съгласно който 
насърчаваните с
Директива 2009/28/ЕО равнища на 
биогоривата ще се запазят в периода 
след 2020 г. Лигноцелулозните 
остатъци са една от малкото 
биомаси, от които има съответни 
запаси в Европа. Поставянето на 
междинна цел за добавяне на 
лигноцелулозно биогориво ще осигури 
необходимата популярност сред 
инвеститорите за изтъкване на 
неговия потенциал.

                                               
1 COM(2012) 60.
2 COM(2011) 571.
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Обосновка

Междинната цел за добавяне на лигноцелулозно биогориво продължава да понижава 
вноса на дизелово гориво чрез производството на биодизелови горива от ново 
поколение и да насърчава инвестициите в използването на биомаса с потенциал в 
Европа.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Минимално допустимата стойност за 
намалението на емисиите на парникови 
газове за биогорива и други течни 
горива от биомаса, произведени в нови 
функциониращи инсталации, следва да 
се увеличи, считано от 1 юли 2015 г., за 
да се подобри техният общ баланс на 
емисиите на парникови газове, както и 
да се насърчава инвестирането в 
инсталации с висока ефективност по 
отношение на парниковите газове. С 
минимален праг, определен на 60 %, се 
осигурява защита за инвестициите в 
производствени мощности за биогорива 
и други течни горива от биомаса в 
съответствие с член 19, параграф 6, 
втора алинея.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) Комисията следва да предприеме 
подходящи мерки, за да гарантира 
лоялната конкуренция от страна на 
износители на биогорива от трети 
държави към Съюза в съответствие с 
правилата на Съюза относно 
инструментите за търговска 
защита.
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Обосновка

Пазарът на биогорива е подложен на нелоялни практики от трети държави 
(например на 18 февруари 2013 г. ЕС наложи антидъмпингови мита върху вноса на 
биоетанол от САЩ, а на 29 август 2012 г. Комисията започна антидъмпингово 
разследване на внос на биодизел от Аржентина и Индонезия). Поради това е важно да 
се подчертае, че трябва да се гарантира лоялна конкуренция на пазара на биогорива.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед да се подготви преходът към 
биогорива от ново поколение и да се 
сведат до минимум общите въздействия 
за непреки промени в земеползването в 
периода до 2020 г., уместно е да се 
ограничи количеството на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, получени от хранителни 
култури, посочени в част А от 
приложение VІІІ към Директива 
2009/28/ЕО и част А, приложение V 
към Директива 98/70/ЕО, които 
могат да се отчитат за целите, 
поставени в Директива 2009/28/EC. 
Без да се ограничава общото 
използване на такива биогорива, 
делът на произведените от семена на 
зърнени култури и от други богати на 
скорбяла култури, захарни или 
маслодайни култури биогорива и 
течни горива от биомаса, които 
могат да се отчитат за целите на 
Директива 2009/28/ЕО, следва да бъде 
ограничен до дела на тези биогорива и 
течни горива от биомаса, потребени 
през 2011 г.

(9) С оглед да се подготви преходът към 
биогорива от ново поколение и да се 
сведат до минимум общите въздействия 
за непреки промени в земеползването в 
периода до 2020 г., уместно е да се 
определят задължителни цели за 
биогорива от ново поколение в 
съответствие с график, който ще 
предостави предвидимост и 
стабилност за инвеститорите.

Изменение 9

Предложение за директива
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Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Оценените количества емисии на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването следва да
бъдат включени в докладването на 
емисиите на парникови газове от 
биогорива съгласно Директиви 
98/70/ЕО и 2009/28/ЕО. За 
биогоривата, произведени от суровини 
като например от отпадъци, които 
не водят до допълнителни 
потребности от земя, следва да се
определи, че те са с нулев емисионен 
фактор.

(11) Оценените количества емисии на 
парникови газове вследствие на непреки 
промени в земеползването съгласно 
настоящите научни познания не са 
достатъчно надеждни, за да залегнат 
в основата на разработването на 
политиките. Като се има предвид, че 
развитието на отрасъла на 
биогоривата в ЕС се управлява най-
вече от политиката, особено важно е 
да се гарантира последователност, 
като законодателните промени се 
базират на солидни научни факти.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията следва да преразгледа
методологията за изчисляване на 
посочените в приложения VIII и V 

(12) Въпреки че емисиите, свързани с 
непреките промени в земеползването 
са признато явление, все още не 
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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.

съществува обективна и 
хармонизирана методология за 
тяхното измерване. Ето защо
Комисията следва да преразглежда 
редовно методологията за изчисляване 
на посочените в приложения VIII и V 
съответно към Директиви 2009/28/ЕО и 
98/70/ЕО фактори за емисиите, 
дължащи се на промени в 
земеползването, с оглед на адаптирането 
към техническия и научния напредък. За 
тази цел и ако това е оправдано въз 
основа на най-новите налични данни,
основани на най-надеждния научен 
модел, Комисията следва да разгледа 
възможността за фактори по групи 
култури във връзка с непреките промени 
в земеползването, както и за въвеждане 
на коефициенти на допълнителни нива 
на категоризация и включване на 
допълнителни стойности, ако на пазара 
навлязат нови суровини за биогорива.  
За да се повиши правната сигурност 
за инвестициите в сектора за 
производство на биогорива, 
Комисията следва да въведе 
обективна и хармонизирана 
методология, която да позволява 
оценяване на факторите на емисии, 
свързани с непреките промени в 
земеползването.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12 a) Преразглеждането и 
адаптирането на тази методология 
следва да отчита факта, че 
предприятията вече са направили 
сериозни инвестиции въз основа на 
настоящото законодателство.
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Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Член 19, параграф 8 от 
Директива 2009/28/ЕО и член 7г, 
параграф 8 от Директива 98/70/ЕО 
включват разпоредби, с които се 
насърчава отглеждането на култури за 
биогорива върху тежко деградирали или 
силно замърсени земи като мярка за 
ограничаване на непреките промени в 
земеползването. Комисията следва да 
разгледа други мерки за смекчаване на 
НПЗ, като например използване на 
странични продукти, увеличаване на 
добива, производствена ефективност 
и производство на култури върху 
изоставена или неизползвана земя, с 
оглед на тяхното включване в 
директивите под формата на премия, 
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, за биомаса, 
получена от земя с влошено качество, 
която е била възстановена. Все пак 
използването на тези деградирали 
земи за култури за биогорива трябва 
да продължи да бъде подкрепяно, 
доколкото то не води до непреки 
промени в земеползването.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 a) За да се постигне целта за 
възобновяемите енергийни източници 
в транспорта, като същевременно се 
свеждат до минимум отрицателните 
въздействия, свързани с промените в 
земеползването, следва да се 
насърчава получаването на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници, прехвърлянето 
от един към друг вид транспорт, по-
голямото използване на обществения 
транспорт и енергийната 
ефективност. В съответствие с 
бялата книга относно транспорта 
държавите членки следва да се 
стремят да увеличават енергийната 
ефективност и да намаляват общото 
енергопотребление в транспорта, 
като същевременно насърчават 
навлизането на пазара на 
електрически превозни средства и 
използването на възобновяемата 
електроенергия в транспортните 
системи.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б.) Използването на 
електричество, получено от 
възобновяеми източници на енергия, 
следва да се насърчава в сектора на 
транспорта. Държавите членки 
следва да работят за насърчаването 
на частта от електричеството, 
получена от възобновяеми източници 
на енергия в енергийния сектор в 
течение на времето, като 
едновременно с това насърчават 
навлизането на пазара на 



PE506.337v02-00 16/37 AD\940493BG.doc

BG

електрически превозни средства. 
Държавите членки следва да имат 
право да пренасочват своите 
финансови средства, които днес са 
предназначени за пълното или 
частичното постигане на техния дял 
от енергията, получена от биогорива, 
които са произведени на базата на 
зърнени култури и други култури, 
богати на скорбяла, захар, маслодайни 
и други култури, отглеждани върху 
земя, към увеличаването на 
възобновяемите енергийни 
източници, по-специално вятърната, 
слънчевата, приливната, 
геотермалната енергия, които са 
доказали своя възобновяем и устойчив 
характер. 

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Въз основа на най-добрите и най-
нови съществуващи научни данни 
Комисията следва да извършва преглед 
на ефективността на мерките, въведени 
с настоящата директива, по отношение 
на ограничаването на емисиите на 
парникови газове, дължащи се на 
непреки промени в земеползването, и да 
разглежда начини за по-нататъшно 
намаляване на това въздействие.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Освен това настоящата 
директива позволява биогоривата, 
използвани във въздухоплаването, да 
се отчитат за целта, посочена в 
параграф б).

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на доставчиците на 
биогорива за използване във 
въздухоплаването държавите членки 
позволяват на тези доставчици да 
избират да участват в задължението 
за намаляване на емисиите съгласно 
параграф 2, доколкото доставяните 
биогорива отговарят на критериите 
за устойчивост, посочени в член 7б.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в параграф 1 последното изречение се 
заличава. 

Обосновка

Критериите за устойчивост, на които трябва да отговарят биогоривата и другите 
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течни горива от биомаса, за да бъдат отчетени за постигане на целите на тази 
директива и за да се ползват от схемите на публично подпомагане, трябва да се 
прилагат също за всички биогорива, произведени от отпадъци или остатъци. 
Поддържането на освобождаване от данък крие риск от възникване на нарушаване на 
конкуренцията. 

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 2 се заменя със следното: а) параграф 2 се заменя със следното:
'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 
осъществено физическото производство 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

'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 2015 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

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

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2015 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 60 %
от 1 януари 2018 г. нататък.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 7г, параграф 1.“

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 7г, параграф 1.“
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 1 – точка 3 – буква а)
Директива 98/70/ЕО
Член 7г - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

'5. Най-късно до 31 декември 2012 г. и 
на всеки две години след това 
Комисията изготвя доклад относно 
оценените типични и приети стойности, 
посочени в части Б и Д от приложение 
IV, като се отделя специално внимание 
на емисиите на парникови газове от 
транспорта и преработването.

'5. Най-късно до 31 декември 2012 г. и 
на всеки две години след това 
Комисията изготвя и публикува доклад 
относно оценените типични и приети 
стойности, посочени в части Б и Д от 
приложение IV, като се отделя 
специално внимание на емисиите на 
парникови газове от транспорта и 
преработването.

Обосновка

Публикуването на доклада от Европейската комисия ще улесни достъпа до тези 
данни, което ще подобри бъдещата работа по намаляването на емисиите на 
парникови газове.

Изменение 22

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 

'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 
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преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали.

преразглеждане на категориите, за 
биогоривата от които се определят 
нулеви емисии от непреки промени в 
земеползването; както и разработване на 
емисионни фактори за суровини от 
нехранителни целулозни и 
лигноцелулозни материали, при условие 
че те насърчават научните 
изследвания и развитието на 
новаторски технологии в държавите 
членки и вземат предвид 
необходимото подобряване на 
сигурността на доставките на 
дизелови горива.

Обосновка

За да не се създаде несигурност, която да обезкуражи инвестициите, предвижданите 
мерки ще имат за цел насърчаване на научноизследователската и развойна дейност в 
държавите членки и задоволяване на потребностите на пазара.

Изменение 23

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

(в a) вмъква се следният параграф 8а:
"8 a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове по член 10а относно 
въвеждането на подробни 
определения, включително 
технически спецификации, изисквани 
за категориите, посочени в 
приложение IV, част В, точка 9.“

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграфи 5—7, член 8а, параграф 3 и 
член 10, параграф 1, влиза в сила 
единствено ако няма изразено 
възражение от страна на Европейския 
парламент или на Съвета в срок от 2 
месеца от датата на уведомяването на 
този акт на Европейския парламент и на 
Съвета, или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
нямат възражения. Този срок може да 
бъде удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7а, параграф 5, член 7б, 
параграф 3, втора алинея, член 7г, 
параграфи 5—7, в член 7г, параграф 8а,
в 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 може да бъде 
удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. В член 2 се добавя нова буква оа):
„(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. На 
Комисията се предоставя
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 25б с 
цел адаптиране на този списък към 
техническия и научния прогрес.“
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Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„С оглед на съответствието с целта, 
посочена в първа алинея, максималният 
съвместен принос на биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от растително масло и 
етанол от захар, 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).“

Обосновка

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

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) параграф 4 се изменя, както следва: в) параграф 4 се изменя, както следва:

в член 3, параграф 4 се добавя втора 
алинея:
Всяка държава членка гарантира, че 
през 2020 г. делът на 
електричеството от възобновяеми 
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енергийни източници, използвани във 
всички видове транспорт, се равнява 
на поне 2 % от крайното потребление 
на енергия в транспорта в тази 
държава членка.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i a) първа алинея от параграф 4 се 
заменя със следното:
4. Всяка държава членка гарантира, 
че през 2020 г. делът на енергията от 
възобновяеми източници във всички 
видове транспорт се равнява поне на 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава 
членка и че поради значителния 
принос на етанола към целта за 
намаление на емисиите на парникови 
газове, по-специално в автомобилния 
транспорт, делът на етанола 
представлява поне 3 % от общото 
потребление на конвенционални 
биогорива. 

Обосновка

Нови научни данни потвърждават, че етанолът има голям принос към 
декарбонизацията на автомобилния транспорт. Поради това, за да не се позволи 
целият дял на конвенционалните биогорива да бъде зает основно от биодизел, трябва 
да се определи специфична подквота за етанола.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 2 – точка 2 – буква в) – подточка ii)
Директива 2009/28/ЕО
Член 3 – параграф 4 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) добавя се следната буква г): (ii) добавя се следната буква г):
г) при изчисляването на биогоривата, 
участващи в стойността в числителя,
делът на енергията от биогорива, 
произведени от семена на зърнени 
култури и от други богати на скорбяла 
култури, захарни или маслодайни 
култури, не трябва да надхвърля 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 стойността в 
числителя делът на енергията е 
следният:

- 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 6,5 %
от крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г;

- делът на енергията от съвременни 
биогорива, произведени от 
суровините, изброени в 
приложение IX, е най-много 3 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта през 2020 г.;
- от други видове възобновяеми 
енергийни, както и от мерки за 
енергийна ефективност и 
енергоспестяване във всички видове 
транспорт.“

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) добавя се параграф 4 а, както 
следва:
4 a. За да се постигнат по-лесно 
целите, установени в параграф 4, 
всяка държава членка популяризира и 
насърчава енергийната ефективност 
и енергоспестяването. 
В срок до 31 декември 2014 г. 
Комисията представя препоръки за 
подходящи мерки за подобряване на 
енергийната ефективност и на 
енергоспестяването за целите на 
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алинея 1. Препоръките включват 
оценки на потенциала за енергийна 
ефективност и енергоспестяване, 
които могат да бъдат получени от 
прилагането на мерките. Въз основа 
на това държавите членки 
представят национални планове за 
прилагането на тези мерки и могат 
да вземат решения за изчисляване на 
енергийната ефективност и 
икономиите на енергия, постигнати 
за целите на параграф б.

Обосновка

Намаляването на емисиите на CO2 следва да се постига не само чрез подмяна на 
горивата, но и чрез мерки за енергийна ефективност и енергоспестяване.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii a) в параграф 4 се добавя следната 
буква га):
„ (га) Делът на енергията от 
възобновяеми източници се поддържа 
от държавите членки най-малко на 
равнището, предвидено в първата 
алинея, през следващите години след 
2020 г.“

Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) добавя се следната буква д): (iii) добавя се следната буква д):
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„Приносът на: „Приносът на:
и) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по четири
енергийно съдържание;

и) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част А от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по две 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;

(ii) биогоривата, произведени от 
суровини, изброени в част Б от 
приложение IX, се счита за равен на 
тяхното умножено по 1,2 енергийно 
съдържание;

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

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

Съвременните биогорива, произведени 
от материали, посочени в 
приложение IX, трябва да бъдат 
равни на не повече от 3 % от 
крайното енергопотребление в 
транспорта до 2020 г.

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

Списъкът на суровините, съдържащ се в 
приложение ІХ, може да бъде адаптиран 
към научно-техническия напредък. На 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 25, буква б) относно 
списъка на суровините, съдържащ се в 
приложение IX, при условие че те 
насърчават научните изследвания и 
развитието на новаторски 
технологии в държавите членки.

Комисията предлага на Европейския 
парламент и на Съвета 
хармонизирани решения за проблема с 
измамите и с двойното отчитане, 
произтичащи от неправилно 
прилагане на критериите, определени 



AD\940493BG.doc 29/37 PE506.337v02-00

BG

в буква д).”

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) параграф 2 се заменя със следното: а) параграф 2 се заменя със следното:
'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 
осъществено физическото производство 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

'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 2015 г. За дадена инсталация се 
счита, че е „в действие“, ако е 
осъществено физическото производство 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

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

За целите, посочени в параграф 1, за 
биогорива и други течни горива от 
биомаса, произведени от инсталации, 
които вече са били в действие на 1 юли 
2015 г. или преди това, трябва да се 
постигне намаляване на емисиите на 
парникови газове най-малко с 35 % до 
31 декември 2017 г. и най-малко с 60 %
от 1 януари 2018 г. нататък.

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 1.“

Намалението на емисиите на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива и течни горива от биомаса се 
изчислява в съответствие с член 19, 
параграф 1.“

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 38

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

(д a) вмъква се следният параграф:
‘8 a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове по член 25, буква б) относно 
въвеждането на подробни 
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определения, включително 
технически спецификации, изисквани 
за категориите, посочени в 
приложение V, част В, точка 9.“

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(д б) вмъква се следният параграф:
‘8 б. До 31 декември 2015 г. Комисията 
представя законодателно 
предложение за включване на по-
нататъшни мерки за смекчаване на 
НПЗ, като например използване на 
странични продукти, 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.“

Изменение 40

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, 
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].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, буква oa), член 3, 
параграф 4, буква г), член 5, параграф 5, 
член 17, параграф 3, буква в), трета 
алинея и член 19, параграфи 5—7 и в 
член 19, параграф 8, буква а), се 
предоставя на Комисията за период от
четири години, считано от [датата на 
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влизане в сила на настоящата 
директива]. Комисията изготвя доклад 
относно делегирането на правомощия 
не по-късно от девет месеца преди 
края на четиригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
удължава мълчаливо за същия срок, 
освен ако Европейският парламент 
или Съветът не възразят срещу 
подобно удължаване не по-късно от 
три месеца преди изтичането на 
всеки период.

Изменение 41

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 oa), член 3, 
параграф 4, буква г), член 5, параграф 5, 
член 17, параграф 3, буква в), трета 
алинея и член 19, параграфи 5—7 и в 
член 19, параграф 8, буква а), 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.
Решението влиза в сила в деня след 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз или на посочена в
текста на решението по-късна дата.
Решението не засяга действителността 
на делегираните актове, които вече са в 
сила.

Изменение 42

Предложение за директива
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Член 2 – точка 11
Директива 2009/28/ЕО
Член 25 б - параграф 5

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 може 
да бъде удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
буква oa), член 3, параграф 4, буква г), 
член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, 
буква в), трета алинея или член 19, 
параграфи 5—7 и член 19, параграф 8, 
буква а), 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. Срокът може да бъде 
удължен с 2 месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

Изменение 43

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. 

Комисията представя преди 31 декември 
2017 г. доклад на Европейския 
парламент и на Съвета за анализ, въз 
основа на най-новите налични научни 
данни и въз основа на най-надеждния 
научен модел, на ефективността на 
мерките, въведени с настоящата 
директива, за:

a) 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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б) насърчаване на 
научноизследователската и развойна 
дейност в нови сектори за 
производство на биогорива от ново 
поколение, които не се конкурират с 
отглеждането на земеделски 
култури, използвани за храни и 
фуражи;
в) насърчаване на събирането на 
надеждни и съпоставими данни 
относно емисиите на парникови 
газове вследствие на непреки промени 
в земеползването.

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.

Докладът се придружава, ако е 
целесъобразно, от законодателно 
предложение, основано на научни 
данни, получени чрез използване на 
най-надеждния научен модел, за 
въвеждане на фактори за оценяваните 
количества емисии вследствие на 
непреки промени в земеползването в 
съответните критерии за устойчивост, 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. Също така, въз основа на 
оценките на непреките промени в 
земеползването и считано от 1 
януари 2021 г., се прекратява 
предоставянето на стимули за 
биогорива, които не водят до 
значителни намаления на емисиите 
на парникови газове и са произведени 
от култури, използвани за храна и 
фураж.

Изменение 44

Предложение за директива
Приложение II – точка 3
Директива 2009/28/ЕО
Приложение IX
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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

Част А. 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) 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
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
ж) Смола от талово масло ж) Смола от талово масло

з) Суров глицерин з) Суров глицерин

и) Багаса
й) Гроздови джибри и винена утайка й) Гроздови джибри и винена утайка

к) Орехови черупки
л) Шушулки
м) Кочани
н) Кора, клони, листа, дървени 
стърготини и талаш.

о) Използвано олио за готвене
п) Лигноцелулозни материали, 
включително слама, багаса, орехови 
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черупки, шушулки и кочани, с 
изключение на дървени стърготини, 
дървени трупи и фурнирни трупи

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, чийто принос за 
постигането на целта, посочена в член 3, 
параграф 4, се счита за равен на тяхното 
умножено по 1,2 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

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.“

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската комисия взема под 
внимание факта, че стойността на 
коефициентите, определени по 
смисъла на приложение IX, не е 
адаптирана за всички продукти и че 
трябва да се проведе допълнително 
обсъждане, за да се предотврати 
всякаква правна несигурност.
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