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BG Единство в многообразието BG 

22.4.2015 A8-0025/99 

Изменение  99 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0025/2015 

Нилс Турвалдс 

Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за 

възобновяемите източници 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Позиция на Съвета 

Член 1 – точка 3 – буква б а (нова) 

Директива 98/70/ЕО 

Член 7 б – параграф 4 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 бa) Добавя се следният параграф: 

„4a. Биогорива, взети предвид за 

целите, посочени в параграф 1, не се 

добиват от отпадъци или от 

остатъчни вещества, които са обект 

на целите за повторна употреба и 

рециклиране, в съответствие с 

член 11, параграф 2 от 

Директива 2008/98/ЕО. Държавите 

членки гарантират, че използването 

на отпадъци и остатъци, попадащи в 

обхвата на Директива 2008/98/ЕО за 

производството на биогорива, взети 

предвид за целите, посочени в 

параграф 1, спазва йерархията на 

отпадъците, както е определена в 

член 4 от тази директива. 

Държавите членки също така вземат 

надлежно предвид и принципа за 

каскадно използване, като отчитат 

регионалните и местните 

икономически и технически условия.“ 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

Обосновка 

При използване на суровини държавите членки следва да гарантират спазването на 

йерархията на отпадъците и на каскадното използване на биомаса. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0025/100 

Изменение  100 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0025/2015 

Нилс Турвалдс 

Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за 

възобновяемите източници 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Позиция на Съвета 

Член 2 – точка 2 – буква д 

Директива 2009/28/ЕО 

Член 3 – параграф 5 – алинея 2 

 

Позиция на Съвета Изменение 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове съгласно член 25а за 

изменение на списъка на суровините в 

приложение ІХ, част А, с цел добавяне 

на суровини към списъка, но не и 

премахването им. Комисията приема 

отделен делегиран акт за всяка 

суровина, която се добавя към списъка 

в приложение ІХ, част А. Всеки 

делегиран акт се основава на анализ на 

най-новите достижения на научно-

техническия прогрес, като се отчитат 

надлежно принципите на йерархията на 

отпадъците и се подкрепя 

заключението, че въпросната суровина 

не поражда допълнителни потребности 

от земеделски площи, нито предизвиква 

значителни смущения на пазарите на 

(вторични) продукти, отпадъци или 

остатъци, че осигурява съществено 

намаление на емисиите на парникови 

газове в сравнение с изкопаемите горива 

и че не поражда заплаха от отрицателно 

въздействие върху околната среда и 

биологичното разнообразие. 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове съгласно член 25а за 

изменение на списъка на суровините в 

приложение ІХ, част А. Комисията 

приема отделен делегиран акт за всяка 

суровина. Всеки делегиран акт се 

основава на анализ на най-новите 

достижения на научно-техническия 

прогрес, като се отчитат надлежно 

принципите на йерархията на 

отпадъците, установени в Директива 

2008/98/ЕО, и се подкрепя 

заключението, че въпросната суровина 

не поражда допълнителни потребности 

от земеделски площи, нито предизвиква 

значителни смущения на пазарите на 

(вторични) продукти, отпадъци или 

остатъци, че осигурява съществено 

намаление на емисиите на парникови 

газове в сравнение с изкопаемите горива 

и че не поражда заплаха от отрицателно 

въздействие върху околната среда и 

биологичното разнообразие. 

Or. en 
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Обосновка 

Важно е на иновативни екологосъобразни бизнес модели да се дава възможност за 

разработване на нови употреби на суровините: Ако даден материал, който днес се 

счита за остатъчно вещество,  утре бъде признат за продукт, което се дължи на 

научна и технологична оценка на използването му, законодателството да предвижда 

такива промени. В противен случай то ще спъва пазара и конкуренцията и ще бъде 

контрапродуктивно спрямо целите на директивата.   



 

AM\1058919BG.doc  PE555.106v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0025/101 

Изменение  101 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0025/2015 

Нилс Турвалдс 

Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за 

възобновяемите източници 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Позиция на Съвета 

Член 2 – точка 5 – буква б а (нова) 

Директива 2009/28/ЕО  

Член 17 – параграф 4 а (нов) 

 

Позиция на Съвета Изменение 

 бa) Добавя се следният параграф: 

„4a. Биогорива и течни горива от 

биомаса, взети предвид за целите, 

посочени в букви а), б) и в) на 

параграф 1, не се добиват от 

отпадъци или от остатъчни 

вещества, които са обект на 

повторна употреба и рециклиране, в 

съответствие с член 11, параграф 2 

от Директива 2008/98/ЕО. 

Държавите членки гарантират, че 

използването на отпадъци и 

остатъци, попадащи в обхвата на 

Директива 2008/98/ЕО за 

производството на биогорива и течни 

горива от биомаса, взети предвид за 

целите, посочени в букви а), б) и в от 

параграф 1, спазва йерархията на 

отпадъците, както е определена в 

член 4 от тази директива. 

Държавите членки също така вземат 

надлежно предвид и принципа за 

каскадно използване, като отчитат 

регионалните и местните 

икономически и технически условия.“ 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

Обосновка 

При използване на суровини държавите членки следва да гарантират спазването на 

йерархията на отпадъците и на каскадното използване на биомаса. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Изменение  102 

Пиерникола Педичини 

от името на групата EFDD 

 

Препоръка за второ четене A8-0025/2015 

Нилс Турвалдс 

Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за 

възобновяемите източници 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Позиция на Съвета 

Приложение 2 – точка 3 

Директива 2009/28/ЕО 

Приложение IX – част A – буква о 

 

Позиция на Съвета Изменение 

o) Фракция на биомасата в отпадъци и 

остатъчни продукти от горското 

стопанство и свързаните с него 

промишлени отрасли като кора, клони, 

отгледна сеч, листа, иглички, връхчета 

от дървета, стърготини, талаш, черна 

луга, кафява луга, съдържащи фибри 

утайки, лигнин и талово масло. 

o) Фракция на биомасата в отпадъци и 

остатъчни продукти от горското 

стопанство и свързаните с него 

промишлени отрасли като кора, клони, 

отгледна сеч, листа, иглички, връхчета 

от дървета, черна луга, кафява луга, 

съдържащи фибри утайки и лигнин. 

Or. en 

Обосновка 

Таловото масло, дървените стърготини и талашът вече намират стопанско 

приложение в съответствие с принципа на каскадно използване. Важно е да се дава 

възможност на биотехнологичните химически предприятия и на други 

биотехнологични производства да продължават да се конкурират при търговски 

условия, за да имат достъп до тези суровини за своето производство и иновации. 

 

 


