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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европейските политики в областта на климата и енергетиката следва да бъдат в 

съответствие с целите на съгласуваността на политиките за развитие, както е заложено 

в член 208 от Договора от Лисабон, и целите за устойчиво развитие. За постигането на 

тези цели решаваща роля играе преходът към енергия от възобновяеми източници. 

Следователно, като се има предвид, че биоенергията може да играе само ограничена 

роля за задоволяване на енергийните нужди на ЕС и това, че политиката на ЕС в 

областта на биоенергията несъмнено ще бъде използвана като модел в международните 

преговори, докладчикът счита, че е от първостепенно значение да се гарантира, че 

предложената директива отговаря на строги социални и екологични критерии за 

устойчивост. 

За тази цел предложената директива следва да бъдат засилена по няколко начина:  

Повишаване на амбициите в областта на климата, заложени в предложението, чрез 

увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници до 45% през 2030 г. с 

национални задължителни цели, за да бъдат постигнати целите на Парижкото 

споразумение; 

Постепенно цялостно премахване на биогоривата от земеделски култури до 2030 г., 

така че да се сведе до минимум отрицателното въздействие на биоенергията върху 

правата на собственост върху земята, правото на прехрана, биологичното разнообразие, 

почвите и общото въздействие от непреките промени в земеползването. Следователно 

делът на биогоривата от земеделски култури и нетранспортните течни горива от 

биомаса, които могат да се отчитат за целта по отношение на транспортните горива 

съгласно Директивата, следва да се намалява постепенно до 2030 г., когато този дял ще 

достигне нула. 

Постепенно премахване на всички политически стимули за биогоривата, 

нетранспортните течни горива от биомаса и на горивата от биомаса, произведени от 

хранителни и фуражни култури или от други култури, отглеждани върху плодородни 

земеделски земи; 

Засилване на правилата за непреките промени в земеползването (НПЗ), като се има 

предвид, че нехранителните енергийни култури могат да допринесат за НПЗ, ако се 

произвеждат върху земя, която е била използвана за производство на храни; 

Гарантиране на съгласуваност на преработената директива с йерархията на отпадъците 

и с принципа на каскадно използване;  

Укрепване на гаранциите за биогоривата от ново поколение, които следва да намалят 

ефективно емисиите на парникови газове и да отговарят на строги критерии за 

екологична устойчивост в случаите, в които се поощрява използването на отпадъци и 

остатъци; 

Въвеждане на социални критерии за устойчивост, като се има предвид нарастването на 

конфликтите за земя, възникващи например в резултат от широкомащабни 

селскостопански инвестиции за производство на изходни суровини. Следователно 

директивата следва да бъде в съответствие с международните стандарти в областта на 



 

PE609.284v03-00 4/35 AD\1136252BG.docx 

BG 

правата на владение, които са особено важни в държави, в които обичайните права не 

са ясно признати в позитивното право и в които коренното селско население в 

миналото е било разселвано поради осъществяване на проекти за опазване на околната 

среда.   

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по развитие приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 

енергетика да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Определянето на обвързваща цел 

на Съюза за 2030 г. по отношение на 

енергията от възобновяеми източници 

би продължило да насърчава 

разработването на технологии за 

генериране на енергия от възобновяеми 

източници и да дава сигурност на 

инвеститорите. Определянето на цел 

на равнището на Съюза би 

предоставило по-голяма гъвкавост за 

държавите членки да постигнат 

своите цели за намаляване на 

емисиите на парникови газове по най-

разходоефективен начин в 

съответствие с техните специфични 

обстоятелства, разпределения на 

енергийния микс и възможности за 

производство на енергия от 

възобновяеми източници. 

(8) Определянето на обвързващи 

цели на Съюза и национални 

обвързващи цели за 2030 г. по 

отношение на енергията от 

възобновяеми източници би 

продължило да насърчава 

разработването на технологии за 

генериране на енергия от възобновяеми 

източници и да дава сигурност на 

инвеститорите. 

Обосновка 

Изпълнението на целите на Парижкото споразумение предполага да се увеличи делът 

на енергията от възобновяеми източници на равнище ЕС и на равнище държави 

членки. Целите на държавите членки, които са в съответствие с целта на ЕС, ще 

помогнат да се гарантира ефективното изпълнение на глобалната цел на ЕС.  

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 15 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Използването на биомаса за 

производство на енергия включва 

значителни алтернативни разходи, 

които произтичат от изчерпването 

или загубата на екосистеми. 

Държавите членки следва да се 

въздържат от субсидиране или 

възлагане на използването на 

суровини за енергийни цели, когато 

такава употреба би имала 

отрицателно въздействие върху 

правата на собственост върху 

земята, правата на прехрана, 

биологичното разнообразие, почвите 

или общия баланс на парниковите 

газове. 

Обосновка 

Програмата за периода до 2030 г. е преобразуваща политическа рамка за изкореняване 

на бедността и постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Отсега нататък 

действията на ЕС, предприети с цел прилагането на Парижкото споразумение 

относно изменението на климата, трябва да са в съответствие с изпълнението на 

неговите 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) и да разглеждат съществените 

взаимовръзки между неговите цели и задачи.  

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 15 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15б) Насърчаването на 

възобновяемите енергийни източници 

следва да се основава на принципа на 

каскадното използване, по-специално 

по отношение на горскостопанската 

и селскостопанската биомаса, и 

кръговата икономика. Схемите за 

насърчаване на използването на 

възобновяеми енергийни източници не 

следва да застрашават принципите 

на кръговата икономика или 

йерархията на отпадъците, която 
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степенува възможностите за 

управление на отпадъци според 

тяхната устойчивост и отрежда 

най-висок приоритет на 

предотвратяването и рециклирането 

на отпадъци. 

Обосновка 

ЕС и държавите членки трябва да изпълняват програмата до 2030 г. чрез всички 

вътрешни и външни политики в рамките на цялостен и стратегически подход, като 

интегрират по балансиран и последователен начин трите измерения на устойчивото 

развитие и отчитат взаимовръзките между различните цели за устойчиво развитие, 

както и въздействието в международен и световен мащаб на предприеманите на 

национално равнище действия. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 15 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15в) По отношение на използването 

на биотични енергийни източници 

държавите членки следва да въведат 

механизми за опазване на 

биологичното разнообразие и за 

предотвратяване на изчерпването 

или загубата на екосистемите, както 

и на всякакво отклоняване от 

съществуващи начини на използване, 

което би имало непряко или пряко 

отрицателно въздействие върху 

биологичното разнообразие, почвите 

или общия баланс на парниковите 

газове. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Отварянето на схемите за 

подпомагане за трансгранично участие 

(17) Отварянето на схемите за 

подпомагане за трансгранично участие 
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ограничава отрицателните въздействия 

върху вътрешноевропейския енергиен 

пазар и може, при известни условия, да 

помогне на държавите членки да 

постигнат целта на Съюза по по-

ефективен начин. Трансграничното 

участие е също така естествена 

последица от новото развитие на 

политиката на Съюза в областта на 

енергията от възобновяеми източници, 

при което националните обвързващи 

цели се заменят с обвързваща цел на 

равнището на Съюза. Поради това е 

уместно да се изисква от държавите 

членки постепенно и частично да 

отварят схемите за подпомагане по 

отношение на проекти, разположени в 

други държави членки, и да дефинират 

редица начини, по които може да бъде 

прилагано такова постепенно отваряне, 

като в същото време осигуряват 

спазване на разпоредбите на Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, включително на членове 30, 34 и 

110. 

ограничава отрицателните въздействия 

върху вътрешноевропейския енергиен 

пазар и може, при известни условия, да 

помогне на държавите членки да 

постигнат целта на Съюза по по-

ефективен начин. Трансграничното 

участие е също така естествена 

последица от новото развитие на 

политиката на Съюза в областта на 

енергията от възобновяеми източници, 

при което националните обвързващи 

цели съпътстват обвързваща цел на 

равнището на Съюза. Поради това е 

уместно да се изисква от държавите 

членки постепенно и частично да 

отварят схемите за подпомагане по 

отношение на проекти, разположени в 

други държави членки, и да дефинират 

редица начини, по които може да бъде 

прилагано такова постепенно отваряне, 

като в същото време осигуряват 

спазване на разпоредбите на Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, включително на членове 30, 34 и 

110. 

Обосновка 

Изпълнението на целите на Парижкото споразумение предполага да се увеличи делът 

на енергията от възобновяеми източници на равнище ЕС и на равнище държави 

членки. Целите на държавите членки, които са в съответствие с целта на ЕС, ще 

помогнат да се гарантира ефективното изпълнение на глобалната цел на ЕС. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) С цел да се гарантира, че в 

приложение IX се вземат предвид 

принципите за йерархичен приоритетен 

ред на третирането на отпадъците, 

посочени в Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета25, 

установените в Съюза критерии за 

устойчивост и необходимостта да не се 

(25) С цел да се гарантира, че в 

приложение IX се вземат предвид 

принципите за йерархичен приоритетен 

ред на третирането на отпадъците, 

посочени в Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета25, 

установените в Съюза критерии за 

устойчивост, принципът на каскадно 
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създава допълнително търсене на земни 

площи, като в същото време се 

насърчава използването на отпадъци и 

остатъци, при периодичните оценки на 

това приложение Комисията следва да 

разглежда вкключването в него на 

допълнителни суровини, в случай че 

това не води до значителни ефекти на 

изкривяване на пазарите за странични 

продукти, отпадъци или остатъци. 

използване и необходимостта това 

приложение да не създава 

допълнително търсене на земни площи, 

като в същото време се насърчава 

използването на отпадъци и остатъци, 

при периодичните оценки на това 

приложение Комисията следва да 

разглежда включването в него на 

допълнителни суровини, които могат 

да осигурят значителни намаления на 

емисиите на парникови газове на 

базата на оценка на жизнения им 

цикъл, като се отчитат непреките 

емисии, свързани с евентуални 

последици от изместване, и които не 

водят до значителни ефекти на 

изкривяване на пазарите за странични 

продукти, отпадъци или остатъци. 

__________________ __________________ 

25 2008/98/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 г. относно отпадъците и за отмяна 

на определени директиви (OВ L 312, 

22.11.2008 г., стр. 3). 

25 2008/98/EО на Европейския 

парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 г. относно отпадъците и за отмяна 

на определени директиви (OВ L 312, 

22.11.2008 г., стр. 3). 

Обосновка 

Съществуват много малко суровини, които действително не водят до емисии. Ако 

материалите биват отклонявани от настоящите им начини на използване, за да се 

произвежда биогориво, това ще окаже въздействие върху другите ползватели. 

Необходим е анализ на изместването, който да идентифицира какви материали 

следва да се използват за замяна на суровините и какви са емисиите, свързани с тях, 

за да се разбере въздействието върху климата от използването на този материал за 

алтернативно гориво. В съответствие със стратегиите на ЕС в областта на 

кръговата икономика и на горите следва да се вземе предвид принципът на 

каскадното използване на биомаса. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 50 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (50a) Макар настоящата директива 

да създава рамка на Съюза за 

насърчаване на енергията от 
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възобновяеми източници, тя 

допринася също така за 

потенциалното положително 

въздействие, което Съюзът и 

държавите членки могат да имат в 

стимулирането на развитието на 

сектора на енергията от 

възобновяеми източници в трети 

държави. Съюзът и държавите 

членки следва да насърчават 

научните изследвания, развитието и 

инвестициите в производството на 

енергия от възобновяеми източници в 

развиващите се и в други партньорски 

държави, като по този начин се 

засилва тяхната екологична и 

икономическа устойчивост и 

капацитетът им за износ на енергия 

от възобновяеми източници. Освен 

това вносът на енергия от 

възобновяеми източници от държави 

партньори може да помогне на Съюза 

и на държавите членки да постигнат 

амбициозните си цели за намаляване 

на въглеродните емисии. 

 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 62 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(62) В Европейската стратегия за 

нисковъглеродна транспортна 

мобилност от юли 2016 г. е посочено, че 

произвежданите на база хранителни 

суровини биогорива имат ограничена 

роля за декарбонизирането на 

транспортния сектор и следва 

постепенно да спрат да се използват и 

да бъдат замествани с биогорива от нови 

поколения. За да се подготви преходът 

към биогорива от нови поколения и да 

бъдат сведени до минимум 

въздействията, предизвикващи непреки 

промени в земеползването, уместно е да 

(62) При пренасочването на пасища 

или земеделски земи, използвани преди 

за отглеждане на хранителни и 

фуражни култури, към 

отглеждането на култури за 

производство на биогорива ще 

продължи да бъде необходимо да се 

задоволява търсенето на 

съответните култури за 

производство на продукти, различни 

от гориво – или чрез увеличаване на 

текущото производство, или чрез 

превръщане на неземеделски земи в 

обработваеми другаде. Използването 
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се намали количеството на 

произвежданите от хранителни и 

фуражни култури биогорива и 

нетранспортни течни горива от биомаса, 

което може да се отчита за постигането 

на поставената в настоящата директива 

цел на Съюза. 

на неземеделски земи за селско 

стопанство представлява непряка 

промяна в земеползването и може да 

доведе до значителни емисии на 

парникови газове, когато е свързано с 

преобразуването на площи с високи 

въглеродни запаси. В Европейската 

стратегия за нисковъглеродна 

транспортна мобилност от юли 2016 г. е 

посочено, че произвежданите на база 

хранителни суровини биогорива имат 

ограничена роля за декарбонизирането 

на транспортния сектор и следва 

постепенно да спрат да се използват и 

да бъдат замествани с биогорива от нови 

поколения. За да се подготви преходът 

към биогорива от нови поколения и да 

бъдат сведени до минимум 

въздействията, предизвикващи непреки 

промени в земеползването, уместно е да 

се намали количеството на 

произвежданите от хранителни и 

фуражни култури биогорива и 

нетранспортни течни горива от биомаса, 

което може да се отчита за постигането 

на поставената в настоящата директива 

цел на Съюза, и при изчисляването на 

емисиите на парникови газове да се 

включи прогноза за непреките 

промени в земеползването. 

Обосновка 

Явлението, свързано с непреките промени в земеползването, следва да бъде ясно 

признато и взето предвид в разпоредбите на директивата. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 64 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(64) Биогоривата от нови поколения, 

както и другите биогорива и биогазове, 

произведени от суровини, посочени в 

списъка в приложение IX, 

възобновяемите течни и газообразни 

(64) Биогоривата от нови поколения, 

както и другите биогорива и биогазове, 

произведени от суровини, посочени в 

списъка в приложение IX, 

възобновяемите течни и газообразни 
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горива от небиологичен произход и 

използваната за транспортни цели 

електроенергия от възобновяеми 

източници могат да допринесат за 

постигане на ниски въглеродни емисии, 

да стимулират декарбонизирането по 

разходоефективен начин на 

транспортния сектор в Съюза и да 

подобрят inter alia енергийната 

диверсификация на транспортния 

сектор, насърчавайки същевременно 

новаторството, икономическия растеж и 

създаването на работни места в 

икономиката на Съюза и намалявайки 

зависимостта от внос на енергия. 

Задължението на доставчиците на 

горива за комбиниране с алтернативни 

горива следва да насърчава 

непрекъснатото разработване на горива 

от нови поколения, включително 

биогорива, и е важно да се гарантира, че 

задължението за комбиниране с 

алтернативни горива стимулира също 

подобрения в показателите във връзка с 

парниковите газове на горивата, 

доставяни в изпълнение на това 

задължение. Комисията следва да 

оценява показателите във връзка с 

парниковите газове, техническата 

иновативност и устойчивостта на 

производството на тези горива. 

горива от небиологичен произход и 

използваната за транспортни цели 

електроенергия от възобновяеми 

източници могат да допринесат за 

постигане на ниски въглеродни емисии, 

да стимулират декарбонизирането по 

разходоефективен начин на 

транспортния сектор в Съюза и да 

подобрят inter alia енергийната 

диверсификация на транспортния 

сектор, насърчавайки същевременно 

новаторството, икономическия растеж и 

създаването на работни места в 

икономиката на Съюза и намалявайки 

зависимостта от внос на енергия. 

Същевременно нехранителните 

суровини могат да доведат до 

свързани емисии от промени в 

земеползването или до други непреки 

емисии. С цел да се вземат предвид 

непреките емисии, свързани с 

изместването на настоящите начини 

на използване на някои от 

суровините, в изчисляването на 

емисиите на парникови газове следва 

да бъдат включени прогнозни 

стойности. Възможно е тези 

прогнозни стойности да се променят 

при получаването на допълнителни 

данни или вследствие на промени на 

пазарите на тези нехранителни 

суровини с течение на времето. 

Поради това те следва да се подлагат 

на редовен преглед. Задължението на 

доставчиците на горива за комбиниране 

с алтернативни горива следва да 

насърчава непрекъснатото разработване 

на горива от нови поколения, 

включително биогорива, и е важно да се 

гарантира, че задължението за 

комбиниране с алтернативни горива 

стимулира също подобрения в 

показателите във връзка с парниковите 

газове на горивата, доставяни в 

изпълнение на това задължение. 

Комисията следва да оценява 

показателите във връзка с парниковите 

газове, техническата иновативност и 

устойчивостта на производството на 
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тези горива. 

Обосновка 

Необходим е анализ на изместването, който да идентифицира какви материали 

следва да се използват за замяна на суровините и какви са емисиите, свързани с тях, 

за да се разбере въздействието върху климата от използването на този материал за 

алтернативно гориво. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 69 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (69a) Производството на биогорива, 

а оттам и отнасящите се за тях 

цели и графици не следва да 

предизвикват промени в 

земеползването и не следва по никакъв 

начин да засягат хранителната 

верига. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 69 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (69б) Политиката на Съюза в 

областта на биогоривата би могла да 

има косвени неблагоприятни 

последици не само върху околната 

среда, но и върху живота на 

местните общности, поземлените 

права и продоволствената сигурност, 

ако не бъдат въведени гаранции за 

устойчивото развитие и правата на 

човека. 
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Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 73 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(73) Селскостопанските суровини за 

производството на биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса не следва да се отглеждат в 

торфища, тъй като отглеждането на 

такива суровини върху торфища би 

довело до значително намаление на 

въглеродните запаси в почвата ако 

земята бъде допълнително отводнена за 

тази цел, а липсата на подобно 

отводняване не може да бъде лесно 

проверена. 

(73) Селскостопанските суровини за 

производството на биогорива, 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и газообразни и твърди горива от 

биомаса не следва да се отглеждат в 

торфища или влажни зони, тъй като 

отглеждането на такива суровини върху 

торфища или влажни зони би довело до 

значително намаление на въглеродните 

запаси в почвата, ако земята бъде 

допълнително отводнена за тази цел, а 

липсата на подобно отводняване не 

може да бъде лесно проверена. 

Обосновка 

Торфищата и влажните зони представляват местообитания с висока консервационна 

стойност, в които се намират едни от най-важните въглеродни депа в ЕС и в света. 

При влошаване на състоянието им обаче те генерират огромни количества парникови 

газове. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 73 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (73a) Остатъците от селското и 

горското стопанство за производство 

на биогорива, нетранспортни течни 

горива от биомаса и газообразни и 

твърди горива от биомаса следва да 

бъдат отглеждани и събирани чрез 

използване на практики, съобразени с 

опазването на качеството на 

почвите и органичния въглерод в 

почвата. 
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Обосновка 

Селскостопанската политика на ЕС следва да бъде в съответствие с 

ангажиментите на ЕС, свързани с изменението на климата и премахването на 

бедността. Екологичните предизвикателства, пред което традиционно е изправено 

селското стопанство в световен мащаб, се изострят поради изменението на 

климата. Повече от всякога земеделските производители трябва да допринасят за 

смекчаване на последиците от изменението на климата, като използват устойчиви 

селскостопански практики.  

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 95 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (95a) Политиките на Съюза и на 

държавите членки в областта на 

биогоривата следва да съответстват 

на целите за устойчиво развитие на 

ООН и на принципа на съгласуваност 

на политиките за развитие, както е 

предвидено в Договора от Лисабон. 

По-специално, Съюзът и държавите 

членки следва да гарантират, че 

техните политики в областта на 

биогоривата не оказват 

неблагоприятно въздействие върху 

развиващите се страни и зачитат 

правата на владение на местните 

жители, както е посочено в 

Конвенция относно коренното 

население и племенните народи в 

независими държави (№ 169) на 

Международната организация на 

труда, както и доброволните насоки 

на ООН относно отговорното 

управление на правото на владение на 

земя, рибарството и горите в 

контекста на националната 

продоволствена сигурност, 

принципите за отговорни инвестиции 

в селското стопанство и 

продоволствените системи и 

насоките на ОИСР – ФАО за 

отговорни вериги на доставки в 

селското стопанство. 
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Обосновка 

Парижкото споразумение изисква в хода на предприемането на действия във връзка с 

изменението на климата страните да спазват международните задължения за 

правата на човека и правата на коренното население.  В него също така се казва, че 

действията в областта на климата трябва да се осъществяват въз основа на 

справедливост и в контекста на устойчивото развитие и усилията за изкореняване на 

бедността. Като се има предвид, че политиката на ЕС в областта на биогоривата 

може да окаже натиск върху земите в чужбина, е важно да се гарантира, че те няма 

да доведат до посегателство върху съществуващите права на владение на местни 

жители. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 99 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(99) За да могат да бъдат изменяни 

или допълвани несъществени елементи 

в разпоредбите на настоящата 

директива, на Комисията следва да се 

делегира правомощие да приема 

съгласно член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

актове относно списъка на суровините 

за производство на биогорива от нови 

поколения, чийто принос за 

изпълнението на задължението на 

достачиците на горива в 

транспортния сектор е ограничен; 

относно адаптирането на енергийното 

съдържание на транспортните горива 

към научно-техническия прогрес; 

относно методиката за определяне на 

дела на биогоривото, получаващ се при 

обработка на биомаса с изкопаеми 

горива в общ процес; относно 

прилагането на споразумения за 

взаимно признаване на гаранции за 

произход; относно определянето на 

правила за мониторинг на 

функционирането на системата за 

гаранциите за произход; както и 

относно правилата за изчисляването на 

въздействието върху емисиите на 

парникови газове на биогоривата, 

(99) За да могат да бъдат изменяни 

или допълвани несъществени елементи 

в разпоредбите на настоящата 

директива, на Комисията следва да се 

делегира правомощие да приема 

съгласно член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

актове относно списъка на суровините 

за производство на биогорива от нови 

поколения, включително свързаните 

прогнозни непреки емисии; относно 

адаптирането на енергийното 

съдържание на транспортните горива 

към научно-техническия прогрес; 

относно методиката за определяне на 

дела на биогоривото, получаващ се при 

обработка на биомаса с изкопаеми 

горива в общ процес; относно 

прилагането на споразумения за 

взаимно признаване на гаранции за 

произход; относно определянето на 

правила за мониторинг на 

функционирането на системата за 

гаранциите за произход; както и 

относно правилата за изчисляването на 

въздействието върху емисиите на 

парникови газове на биогоривата, 

нетранспортните течни горива от 

биомаса и техните компаратори, 
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нетранспортните течни горива от 

биомаса и техните компаратори, 

изразяващи емисиите при използване на 

изкопаеми горива. От особена важност е 

при своята работа Комисията да 

провежда подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да се провеждат в 

съответствие с принципите, посочени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за по-

добро законотворчество. По-специално, 

с цел осигуряване на равностойно 

участие в подготовката на делегираните 

актове, Европейският парламент и 

Съветът следва да получават всички 

документи по едно и също време като 

експертите на държавите членкиs, и 

техните експерти следва системно да 

имат достъп до срещите на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

изразяващи емисиите при използване на 

изкопаеми горива. От особена важност е 

при своята работа Комисията да 

провежда подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да се провеждат в 

съответствие с принципите, посочени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за по-

добро законотворчество. По-специално, 

с цел осигуряване на равностойно 

участие в подготовката на делегираните 

актове, Европейският парламент и 

Съветът следва да получават всички 

документи по едно и също време като 

експертите на държавите членки, и 

техните експерти следва системно да 

имат достъп до срещите на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

Обосновка 

Изяснява се, че непреките емисии се вземат изцяло предвид при разглеждането на 

различни суровини. 

 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 101 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (101a) 1,4  милиарда души в света 

нямат достъп до електричество. 

Около 3 милиарда души разчитат на 

традиционните горива като дърва и 

въглища за готвене и често имат 

лоша вентилация в домовете си. 

Почти 2 милиона души умират всяка 

година от пневмония и хронични 

белодробни заболявания, предизвикани 

от употребата на тези горива. 
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Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 101 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (101б) Развиващите се страни 

приемат във все по-голяма степен 

политики в областта на 

възобновяемите енергийни източници 

на национално равнище, тъй като се 

стремят да произвеждат енергия от 

възобновяеми източници, за да 

отговорят на нарастващото търсене 

на енергия. До края на 2015 г. над 173 

държави, включително 117 страни с 

развиващи се и бързо развиващи се 

икономики, са определили цели за 

енергия от възобновяеми източници. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 101 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (101в) Използването на енергия в 

развиващите се страни е тясно 

свързано с редица социални въпроси: 

намаляване на бедността, 

образование, здравеопазване, 

демографски растеж, заетост, 

предприемачество, комуникация, 

урбанизация и недостатъчни 

възможности за жените. 

Възобновяемите енергийни 

източници имат важен потенциал, 

позволяващ съчетаното разрешаване 

на предизвикателствата, свързани с 

развитието и околната среда. През 

последните години се наблюдава 

значително развитие на 

алтернативни енергийни технологии, 

както по отношение на 

ефективността, така и по 

отношение на намаляването на 
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разходите. Освен това много от 

развиващите се страни са в особено 

добра позиция по отношение на 

разработването на ново поколение 

енергийни технологии. Освен ползите 

по отношение на развитието и на 

околната среда възобновяемите 

енергийни източници имат 

потенциала да предоставят по-

голяма сигурност и икономическа 

стабилност. Увеличеното използване 

на възобновяеми енергийни източници 

ще доведе до намаляване на 

зависимостта от скъпоструващ внос 

на изкопаеми горива и ще помогне на 

много страни да подобрят своите 

платежни баланси. 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата директива установява обща 

рамка за насърчаването на енергията от 

възобновяеми източници. С нея се 

задава обвързваща цел на Съюза за 

общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 

2030 г. Тя също установява 

правила относно финансовото 

подпомагане за електроенергията, 

произведена от възобновяеми 

източници, потреблението на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници и използването на енергия от 

възобновяеми източници в секторите на 

отоплението, охлаждането и транспорта, 

регионалното сътрудничество между 

държавите членки и с трети държави, 

гаранциите за произход, 

административните процедури и 

информацията и обучението. В нея са 

установени и критерии за устойчивост и 

за намаление на емисиите на парникови 

газове за биогоривата, нетранспортните 

Настоящата директива установява обща 

рамка за насърчаването на енергията от 

възобновяеми източници. С нея се 

задават задължителни цели на 

равнището на Съюза и на национално 

равнище за общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия през 

2030 г. Тя също установява 

правила относно финансовото 

подпомагане за електроенергията, 

произведена от възобновяеми 

източници, потреблението на собствена 

електроенергия от възобновяеми 

източници и използването на енергия от 

възобновяеми източници в секторите на 

отоплението, охлаждането и транспорта, 

регионалното сътрудничество между 

държавите членки и с трети държави, 

гаранциите за произход, 

административните процедури, 

информацията и обучението. В нея са 

установени и критерии за устойчивост и 

за намаление на емисиите на парникови 
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течни горива от биомаса и 

газообразните и твърди горива от 

биомаса. 

газове за биогоривата, нетранспортните 

течни горива от биомаса и 

газообразните и твърди горива от 

биомаса. 

Обосновка 

Изпълнението на целите на Парижкото споразумение предполага да се увеличи делът 

на енергията от възобновяеми източници на равнище ЕС и на равнище държави 

членки. Целите на държавите членки, които са в съответствие с целта на ЕС, ще 

помогнат да се гарантира ефективното изпълнение на глобалната цел на ЕС. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 2 – буква н а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 нa) „енергийни култури“ означава 

култури, произведени върху земеделска 

земя като основни култури, с 

изключение на остатъци и отпадъци, 

които се отглеждат предимно за 

енергийни цели; 

Обосновка 

Изясняване на дефиницията. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обвързваща обща цел на Съюза за 

2030 г. 

Обвързващи общи цели на Съюза и на 

национално равнище за 2030 г. 

Обосновка 

Необходимо за постигане на съгласуваност с член 1. 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. При реализирането на целите, 

посочени в параграф 3, държавите 

членки гарантират, че техните 

национални цели са проектирани 

така, че да спазват йерархията на 

отпадъците, установена в Директива 

2008/98/ЕО, и по-специално по 

отношение на потреблението на 

горскостопанска и селскостопанска 

биомаса за енергийни цели, както и да 

отговарят на принципите на 

кръговата икономика и на каскадното 

използване. За тази цел държавите 

членки редовно преразглеждат 

националните си цели, за да 

гарантират съответствие с тези 

принципи. 

Обосновка 

ЕС и държавите членки трябва да изпълняват програмата до 2030 г. чрез всички 

вътрешни и външни политики, като разглеждат взаимовръзките между различните 

цели за устойчиво развитие, както и въздействието в международен и световен 

мащаб на предприеманите на национално равнище действия. Съответно тези 

принципи на кръговата икономика и каскадното използване следва да бъдат прилагани 

там, където това е целесъобразно, включително в настоящата директива, с цел да 

служат като образец за трети страни. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) електроенергията е 

произведена в съответствие с 

международното право, включително 

правото в областта на правата на 

човека. 
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Обосновка 

Разпоредбите на директивата не следва непреднамерено да възнаграждават 

производството на електроенергия при условия, които нарушават международното 

право. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) това искане се отнася до 

съвместен проект, който отговаря на 

критериите, посочени в параграф 2, 

букви б) и в), и ще използва 

междусистемната връзка след нейното 

въвеждане в експлоатация, както и за 

количество електроенергия, което не е 

по-голямо от количеството, което ще се 

изнася за Съюза след въвеждането в 

експлоатация на междусистемната 

връзка. 

д) това искане се отнася до 

съвместен проект, който отговаря на 

критериите, посочени в параграф 2, 

букви б), в) и ва), и ще използва 

междусистемната връзка след нейното 

въвеждане в експлоатация, както и за 

количество електроенергия, което не е 

по-голямо от количеството, което ще се 

изнася за Съюза след въвеждането в 

експлоатация на междусистемната 

връзка. 

Обосновка 

Необходимо за осигуряване на съгласуваност с текста на предходния параграф, буква 

в а), добавен чрез изменение 25. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 5 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) се включва писмено 

потвърждение по букви б) и в) от 

третата държава, на чиято територия ще 

се експлоатира инсталацията, както и 

делът или количеството електроенергия, 

произведени от инсталацията, които ще 

се използват за вътрешни цели от тази 

трета държава. 

г) се включва писмено 

потвърждение по параграф 2, букви б), 

в) и ва)от третата държава, на чиято 

територия ще се експлоатира 

инсталацията, както и делът или 

количеството електроенергия, 

произведени от инсталацията, които ще 

се използват за вътрешни цели от тази 

трета държава. 
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Обосновка 

Необходимо за осигуряване на съгласуваност с текста на предходния параграф, буква 

в а), добавен чрез изменение 25. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

11. Държавите членки не трябва да 

признават гаранции за произход, 

издадени от трета държава, освен ако 

Комисията е подписала с тази трета 

държава споразумение за съвместно 

признаване на гаранции за произход, 

издадени съответно в Съюза и от 

съпоставими системи в тази държава, в 

случаите на пряк внос или износ на 

енергия. За привеждането в изпълнение 

на подобни споразумения Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 32. 

11. Държавите членки не трябва да 

признават гаранции за произход, 

издадени от трета държава, освен ако 

Комисията е подписала с тази трета 

държава споразумение за съвместно 

признаване на гаранции за произход, 

издадени съответно в Съюза и от 

съпоставими системи в тази държава, в 

случаите на пряк внос или износ на 

енергия. За привеждането в изпълнение 

на подобни споразумения Комисията се 

оправомощава да приема делегирани 

актове в съответствие с член 32. Тези 

споразумения са в съответствие с 

международното право, включително 

правото в областта на правата на 

човека, както и с всички съотносими 

решения на Комисията и съдебната 

практика на Съда на Европейския 

съюз. 

Обосновка 

Възможността за включване на вносната електроенергия от възобновяеми източници 

при изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници следва да е в 

съответствие с международното право и правото на ЕС. Това не следва да води до 

никакво снижаване на стандартите в областта на правата на човека, нито до 

нелоялна конкуренция. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) за изчисляването на числителя се 

взема предвид енергийното съдържание 

на биогоривата от нови поколения и на 

другите биогорива и биогаз, 

произведени от посочени в 

приложение IX суровини, на 

възобновяемите течни и газообразни 

горива от небиологичен произход, на 

изкопаемите горива на базата на 

отпадъци, доставяни за всички 

транспортни сектори, и на 

електроенергията от възобновяеми 

източници, доставяна на пътни 

превозни средства. 

б) за изчисляването на числителя се 

взема предвид енергийното съдържание 

на биогоривата от нови поколения и на 

другите биогорива и биогаз, 

произведени от посочени в 

приложение IX суровини, на 

възобновяемите течни и газообразни 

горива от небиологичен произход и на 

електроенергията от възобновяеми 

източници, доставяна на всички 

транспортни сектори. 

Обосновка 

Програмата до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) са универсални 

и се прилагат към всички страни на всички етапи на развитие, като се залага на 

националната ангажираност и общата отговорност. Не е целесъобразно да се 

включват изисквания за изкопаемите горива – дори за тези на базата на отпадъци – в 

Директивата относно енергията от възобновяеми източници, по-специално в 

контекст, при който енергийната политика на ЕС би могла да бъде използвана като 

модел в международните преговори. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) за изчислението както на 

числителя, така и на знаменателя, се 

вземат предвид само биогоривата и 

нетранспортните течни горива от 

биомаса, произведени от суровини, 

извлечени или получени в рамките на 

Съюза. 

Обосновка 

С цел постигане на устойчивост и за да се вземат предвид последиците от промените 

в земеползването и непреките промени в земеползването, се считат за устойчиви 

само тези биогорива/нетранспортни течни горива от биомаса, които са произведени 
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от суровини (включително отпадъци) с произход ЕС. 

 

 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 26 — параграф 5 – буква а – подточка v 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

v) дърводобивът не надхвърля 

дългосрочния капацитет на гората за 

дърводобив; 

v) дърводобивът запазва или 

подобрява дългосрочната 

продуктивност на гората за 

дърводобив. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 5 – буква б – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) горскостопанската биомаса е 

добита в съответствие със законно 

разрешение; 

i) горскостопанската биомаса е 

добита законно; 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 5 – буква б) – подточка v 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

v) дърводобивът не надхвърля 

дългосрочния капацитет на гората за 

дърводобив. 

v) дърводобивът запазва или 

подобрява дългосрочната 

продуктивност на гората за 

дърводобив. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 6 a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Произведените от 

селскостопанска и горскостопанска 

биомаса биогорива, нетранспортни 

течни горива от биомаса и 

газообразни и твърди горива от 

биомаса, които се отчитат за 

целите, посочени в параграф 1, алинея 

първа, букви а), б) и в), отговарят на 

следните изисквания: 

 а) суровият материал е получен 

от земи или гори, за които правата на 

трети страни по отношение на 

използването и владението на земя 

или гора са спазени посредством 

получаване на свободно, 

предварително и информирано 

съгласие на тези трети страни, с 

участието на представителните 

институции и организации; 

 б) правата на човека и трудовите 

права на третите страни се 

зачитат; както и 

 в) наличието на храни и фуражи 

за трети страни не е застрашено. 

 На този фон правата на владение на 

местни жители, съгласно Конвенция 

№ 169 на МОТ, както и с 

Доброволните насоки на ООН 

относно отговорното управление на 

правото на владение на земя, 

рибарството и горите в контекста на 

националната продоволствена 

сигурност, принципите за отговорно 

инвестиране в селскостопанските и 

продоволствените системи и 

насоките на ОИСР – ФАО за 

отговорни вериги на доставки в 

селското стопанство се съблюдават 

изцяло като приоритетен въпрос. 

 За целите на настоящия параграф 

терминът „трети страни“ са 

местните общности и коренното 

население или всички други лица, 

участващи в производството или 
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добива на суровини или засегнати от 

дейностите по производство или 

добив на суровини. 

Обосновка 

Отглеждането и добивът за биомаса следва да защитават правата на третите 

лица, да спазват трудовото законодателство и да предпазват от неблагоприятни 

последици за продоволствената сигурност. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 26 – параграф 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. За целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в), държавите членки 

могат да поставят допълнителни 

изисквания за устойчивост за 

газообразни и твърди горива от биомаса. 

10. За целите, посочени в параграф 1, 

букви а), б) и в), държавите членки 

могат да поставят допълнителни 

изисквания за устойчивост за 

биогорива, нетранспортни течни 

горива от биомаса и газообразни и 

твърди горива от биомаса. 

Обосновка 

Правото на държавите членки да въвеждат допълнителни изисквания за 

устойчивост не следва да се ограничава до горива от биомаса. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 27 – параграф 3 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки 

предприемат мерки за установяване 

на подходящи, всеобхватни и 

основани на правата на човека 

гаранции за устойчивост за 

използването на биогорива с цел 

справяне с въпросите, свързани с 

поземлените права, и други свързани с 

правата последици от 

производството и вноса на биогорива. 
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Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) когато е посочена приета 

стойност за намалението на емисиите на 

парникови газове за начин на 

производство, съответно в 

приложение V, част А или част Б за 

биогорива и нетранспортни течни 

горива от биомаса и в приложение VI, 

част А за газообразни и твърди горива 

от биомаса и когато стойността el за 

тези биогорива или нетранспортни 

течни горива от биомаса, изчислена в 

съответствие с приложение V, част В, 

точка 7 и съответно за тези газообразни 

и твърди горива от биомаса, изчислена в 

съответствие с приложение VI, част Б, 

точка 7 , е равна или по-малка от нула, 

при изчислението се използва тази 

приета стойност; 

а) когато е посочена приета 

стойност за намалението на емисиите на 

парникови газове за начин на 

производство, съответно в 

приложение V, част А или част Б за 

биогорива и нетранспортни течни 

горива от биомаса и в приложение VI, 

част А за газообразни и твърди горива 

от биомаса и когато стойността el за 

тези биогорива или нетранспортни 

течни горива от биомаса, изчислена в 

съответствие с приложение V, част В, 

точка 7 и съответно за тези газообразни 

и твърди горива от биомаса, изчислена в 

съответствие с приложение VI, част Б, 

точка 7, е равна на или по-малка от 

нула, при изчислението се използва тази 

приета стойност и от нея се изважда 

приетото редуциране на 

намаляването на емисиите на 

парникови газове вследствие на 

непреки промени в земеползването, 

посочени в приложение VIII, част А, 

или вследствие на непреките емисии, 

определени в част Ба от същото 

приложение; 

Обосновка 

Съществуват много малко суровини, които действително не водят до емисии. Ако 

материалите биват отклонявани от настоящите им начини на използване, за да се 

произвежда биогориво, това ще окаже въздействие върху другите ползвателите. 

Непреки въглеродни оценки въз основа на анализ на изместването, който 

идентифицира какви материали ще се използват за замяна на суровините и какви са 

емисиите, свързани с тях, следва да се използват при изчисляването на намаляването 

на емисиите на парникови газове, за да се отрази въздействието върху климата на 

използването на този материал за алтернативни горива. 
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Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) чрез използване на 

действителната стойност, изчислена в 

съответствие с методиката, посочена в 

приложение V, част В за биогорива и 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и в приложение VI, част Б за 

газообразни и твърди горива от биомаса 

; 

б) чрез използване на 

действителната стойност, изчислена в 

съответствие с методиката, посочена в 

приложение V, част В за биогорива и 

нетранспортни течни горива от биомаса 

и в приложение VI, част Б за 

газообразни и твърди горива от биомаса 

и чрез изваждане от нея на приетото 

редуциране на намалението на 

емисиите на парникови газове 

вследствие на непреки промени в 

земеползването, посочени в 

приложение VIII, част А, или 

вследствие на непреките емисии, 

посочени в част Ба от същото 

приложение; 

Обосновка 

Съществуват много малко суровини, които действително не водят до емисии. Ако 

материалите биват отклонявани от настоящите им начини на използване, за да се 

произвежда биогориво, това ще окаже въздействие върху другите ползвателите. 

Непреки въглеродни оценки въз основа на анализ на изместването, който 

идентифицира какви материали ще се използват за замяна на суровините и какви са 

емисиите, свързани с тях, следва да се използват при изчисляването на намаляването 

на емисиите на парникови газове, за да се отрази въздействието върху климата на 

използването на този материал за алтернативни горива. Това изменение е неразривно 

свързано с изменението на член 25, параграф 1. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) чрез използване на стойност, 

изчислена като сбор от величините 

във формулите, посочени в 

приложение V, част В, точка 1, където 

за някои величини могат да бъдат 

в) чрез използване на стойност, 

изчислена като сбор от величините 

във формулите, посочени в 

приложение V, част В, точка 1, където 

за някои величини могат да бъдат 
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използвани дезагрегирани приети 

стойности в приложение V, част Г или Д 

, а действителните стойности, изчислени 

в съответствие с методиката, установена 

в приложение V, част В — за всички 

останали величини ; или 

използвани дезагрегирани приети 

стойности в приложение V, част Г 

или Д, а действителните стойности, 

изчислени в съответствие с методиката, 

установена в приложение V, 

част В — за всички останали величини, 

и чрез изваждане от изчислената 

стойност на приетото редуциране на 

намалението на емисиите на 

парникови газове вследствие на 

непреки промени в земеползването, 

посочени в приложение VIII, част А, 

или вследствие на непреките емисии, 

посочени в част Ба от същото 

приложение; или 

Обосновка 

Съществуват много малко суровини, които действително не водят до емисии. Ако 

материалите биват отклонявани от настоящите им начини на използване, за да се 

произвежда биогориво, това ще окаже въздействие върху другите ползвателите. 

Непреки въглеродни оценки въз основа на анализ на изместването, който 

идентифицира какви материали ще се използват за замяна на суровините и какви са 

емисиите, свързани с тях, следва да се използват при изчисляването на намаляването 

на емисиите на парникови газове, за да се отрази въздействието върху климата на 

използването на този материал за алтернативни горива. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 28 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) чрез използване на стойност, 

изчислена като сбор от величините във 

формулите, посочени в приложение VI, 

част Б, точка 1, където за някои 

величини могат да бъдат използвани 

дезагрегирани приети стойности в 

приложение VI, част В, а 

действителните стойности, изчислени в 

съответствие с методилата, 

установена в приложение VI, 

част В — за всички останали величини. 

г) чрез използване на стойност, 

изчислена като сбор от величините във 

формулите, посочени в приложение VI, 

част Б, точка 1, където за някои 

величини могат да бъдат използвани 

дезагрегирани приети стойности в 

приложение VI, част В, а 

действителните стойности, изчислени в 

съответствие с методиката, 

установена в приложение VI, 

част В — за всички останали величини, 

и чрез изваждане от изчислената 

стойност на приетото редуциране на 

намалението на емисиите на 
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парникови газове вследствие на 

непреки промени в земеползването, 

посочени в приложение VIII, част А; 

Обосновка 

Съществуват много малко суровини, които действително не водят до емисии. Ако 

материалите биват отклонявани от настоящите им начини на използване, за да се 

произвежда биогориво, това ще окаже въздействие върху другите ползвателите. 

Непреки въглеродни оценки въз основа на анализ на изместването, който 

идентифицира какви материали ще се използват за замяна на суровините и какви са 

емисиите, свързани с тях, следва да се използват при изчисляването на намаляването 

на емисиите на парникови газове, за да се отрази въздействието върху климата на 

използването на този материал за алтернативни горива. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 30 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията провежда мониторинг 

върху произхода на биогоривата 

на нетранспортните течни горива от 

биомаса и на газообразните и твърдите 

горива от биомаса, потребявани 

в Съюза, както и въздействието на 

тяхното производство, включително 

въздействието в резултат на изместване, 

върху земеползването в Съюза и в тези 

трети държави, които са основни 

доставчици. Този мониторинг се 

основава на интегрираните национални 

планове в областта енергетиката и 

климата на държавите членки и 

съответните доклади за постигнатия 

напредък, които се изискват съгласно 

членове 3, 5 и 18 от Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз] , и 

тези на съответните трети държави, 

междуправителствени организации, 

научни проучвания и всякакви други 

видове информация. Комисията 

провежда мониторинг също така върху 

промените в цените на стоките, 

свързани с използването на биомаса за 

производство на енергия, и всякакви 

1. Комисията провежда мониторинг 

върху произхода на биогоривата и 

нетранспортните течни горива от 

биомаса, и на газообразните и твърдите 

горива от биомаса, потребявани 

в Съюза, както и въздействието на 

производството на енергия от 

възобновяеми източници от тези и 

други източници, включително 

въздействието в резултат на изместване, 

върху земеползването в Съюза и в тези 

трети държави, които са основни 

доставчици. Този мониторинг се 

основава на интегрираните национални 

планове в областта енергетиката и 

климата на държавите членки и 

съответните доклади за постигнатия 

напредък, които се изискват съгласно 

членове 3, 5 и 18 от Регламент [относно 

управлението на Енергийния съюз] , и 

тези на съответните трети държави, 

междуправителствени организации, 

научни проучвания и всякакви други 

видове информация. Комисията 

провежда мониторинг също така върху 

промените в цените на стоките, 



 

AD\1136252BG.docx 31/35 PE609.284v03-00 

 BG 

положителни и отрицателни 

въздействия върху сигурността на 

снабдяването с храни.  

свързани с използването на биомаса за 

производство на енергия, и всякакви 

положителни и отрицателни 

въздействия върху сигурността на 

снабдяването с храни.  

Обосновка 

Необходим е всеобхватен подход, който да позволява сравнения. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 30 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. До 31 декември 2023 г. 

Комисията прави оценка доколко 

критериите, предвидени в член 26, 

допринасят за ефективното 

предотвратяване на използването на 

неустойчива горскостопанска и 

селскостопанска биомаса, подкрепят 

принципа на каскадното използване 

на биомаса и противодействат на 

преките и непреките емисии на 

въглерод, включително от сектора на 

горското стопанство, и по 

целесъобразност представя 

предложение за изменение на 

съответните изисквания. 

Обосновка 

Това изменение е неразривно свързано с въвеждането на новите критерии за 

устойчивост за горскостопанска и селскостопанска биоенергия и изменението на 

член 26. 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Приложение ІХ – част А – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж. отпадъчни води от заличава се 
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производството на палмово масло и 

празни гроздове от палмови плодове. 

Обосновка 

Енергийната политика на ЕС трябва да съответства на принципа на съгласуваност 

на политиките за развитие, както и изпълнението на програмата до 2030 г. Тези 

суровини са свързани с производството на неустойчиви биогорива от първо поколение 

и ще увеличат икономическата си стойност, като така се нарушават правото на 

прехрана и поземлените права в развиващите се страни. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Приложение ІХ – част А – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) суров глицерин; заличава се 

Обосновка 

Тази суровина е свързана с производството на неустойчив биодизел. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Приложение ІХ – част А – буква п 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

п) други нехранителни целулозни 

материали съгласно определението в 

член 2, втора алинея, буква т). 

заличава се 

Обосновка 

Насърчаването на използването на земя за енергийни култури не е съвместимо с 

ангажимента на ЕС за изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Приложение ІХ – част А – буква р 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

р) други лигноцелулозни 

материали съгласно определението в 

член 2, втора алинея, буква с), с 

изключение на дървени трупи и 

фурнирни трупи; 

заличава се 

Обосновка 

Следва да се насърчава използването само на същински дървесни отпадъци, за да се 

избегне обезлесяване или прекомерна експлоатация на горите. 
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