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Изменение, внесено от  Gintaras Didžiokas

Изменение 32
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) Един от аспектите на емисиите на 
парникови газове от транспорта е 
разгледан от политиката на Общността за 
CO2 и автомобилите. Употребата на 
горива за пътен транспорт има 
значителен принос към общите емисии на 
парникови газове в Общността. 
Наблюдението и намаляването на 
жизнения цикъл на емисиите на 
парникови газове от тези горива може да 

(4) Един от аспектите на емисиите на 
парникови газове от транспорта е 
разгледан от политиката на Общността за 
CO2 и автомобилите. Употребата на 
горива за пътен транспорт има 
значителен принос към общите емисии на 
парникови газове в Общността. 
Наблюдението и намаляването на 
жизнения цикъл на емисиите на 
парникови газове от изкопаеми горива 
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помогне на Общността да постигне 
своите цели за намаляване на 
парниковите газове чрез декарбонизация 
на горивата за транспорт.

може да помогне на Общността да 
постигне своите цели за намаляване на 
парниковите газове чрез декарбонизация 
на горивата за транспорт. В 
предстоящето предложение за 
директива за възобновяемата енергия 
Комисията ще предложи минимални 
стандарти за намаляване емисиите на 
парникови газове от биогорива. 

Or. en

Обосновка

The inclusion of biofuels in this measure would drive the European fuel market to import all 
biofuels. This would result in a significant loss of energy security, food security, jobs and 
socio-economic development in Europe. As a consequence, it would kill off the goal of the 
European Union becoming a world leader in sustainable biofuel technology over the coming 
decade, damaging future European competitiveness.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso и Lambert van Nistelrooij

Изменение 33
СЪОБРАЖЕНИЕ 4

(4) Един от аспектите на емисиите на 
парникови газове от транспорта е 
разгледан от политиката на Общността за 
CO2 и автомобилите. Употребата на 
горива за пътен транспорт има 
значителен принос към общите емисии на 
парникови газове в Общността. 
Наблюдението и намаляването на 
жизнения цикъл на емисиите на 
парникови газове от тези горива може да 
помогне на Общността да постигне 
своите цели за намаляване на 
парниковите газове чрез декарбонизация 
на горивата за транспорт. 

(4) Един от аспектите на емисиите на 
парникови газове от транспорта е 
разгледан от политиката на Общността за 
CO2 и автомобилите. Употребата на 
горива за пътен транспорт има 
значителен принос към общите емисии на 
парникови газове в Общността. 
Наблюдението и намаляването на 
жизнения цикъл на емисиите на 
парникови газове от изкопаеми горива 
може да помогне на Общността да 
постигне своите цели за намаляване на 
парниковите газове чрез декарбонизация 
на горивата за транспорт. В 
предстоящето предложение за 
директива за възобновяемата енергия 
Комисията ще предложи минимални 
стандарти за намаляване емисиите на 
парникови газове от биогорива. 
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Or. en

Обосновка

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Изменение, внесено от  Claude Turmes

Изменение 34
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на биогорива в 
Общността. Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. –
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие не трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. 

(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на възобновяеми 
горива в Общността. Стратегията на 
Общността за биогоривата е 
допълнително развита в Съобщението на 
Комисията от 2006 г. – Стратегия на ЕС 
за биогоривата. Изразявайки желанието 
за допълнително развитие на 
технологията за неизкопаеми горива, 
съобщението сочи ясно, че 
увеличаването на употребата на 
биомаса като гориво не трябва да води 
до увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. За да се гарантира, че 
по-нататъшното насърчаване на 
развитието на неизкопаеми горива в 
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настоящата директива не води до 
отрицателни последици за околната 
среда, в настоящата директива се 
установява рамка за критериите за 
устойчивост. Подробните критерии 
ще бъдат приети съобразно 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в настоящата директива и 
основаваща се на изключителните 
правомощия по отношение на 
околната среда. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата.

Or. en

Обосновка

Sustainability criteria need to be prepared by DG Environment and they have to be 
established in the context of this Directive. The market for biomass based fuels is a regulatory 
creation and the legislator bears responsibility to guarantee it does not lead to negative 
environmental consequences in the EU or elsewhere.

Изменение, внесено от  Dorette Corbey

Изменение 35
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на биогорива в 
Общността. Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. –
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 

(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на биогорива в 
Общността. Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. –
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
увеличаване на екологичните вреди, и 
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подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. 

подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. Желателно е за 
производството на биогорива да се 
въведат не само критерии, свързани с 
биоразнообразието, но и социални 
критерии. Критериите за 
устойчивост, установени в 
настоящата директива, са 
минималните и те могат да се 
доразвиват в контекста на 
изменението на Директива 2003/30/ЕО.

Or. en

Обосновка

Blending of biofuels which perform well in terms of greenhouse gases with other fuels should 
be promoted, but this must not be done at the expense of biodiversity and must not have a 
substantial adverse social impact in the producing countries. It is important to have one 
single set of sustainability criteria for all relevant EU legislation.

Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 36
СЪОБРАЖЕНИЕ 6

(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на биогорива в 
Общността. Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. –
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 

(6) Директива 2003/30/EО на 
Европейския парламент и Съвета от 8 май 
2003 г. за насърчаване потреблението на 
биогорива или други възобновяеми 
горива за транспорт има за цел да 
насърчи употребата на биогорива в 
Общността. Стратегията на Общността за 
биогоривата е допълнително развита в 
Съобщението на Комисията от 2006 г. –
Стратегия на ЕС за биогоривата. 
Изразявайки желанието за допълнително 
развитие на биогоривата и технологията 
за биогорива, съобщението сочи ясно, че 
това развитие на трябва да води до 
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увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. 

увеличаване на екологичните вреди, и 
подчертава необходимостта от 
ускоряване на намаляването на 
парникови газове. Съобщението също 
признава нуждата от насърчаване на 
допълнително развитие на технологията 
на биогоривата. Намалението на 
емисиите на парникови газове от 
биогорива следва да бъде най-малко 50% 
в сравнение с изкопаемите горива, за да 
балансира отрицателните последици 
от отглеждането на култури за 
гориво, като отрицателни последици 
за околната среда (използване на 
изкуствени торове и пестициди), 
увеличена конкуренция за земя, вода и 
храни и все по-голям натиск върху 
естествените гори и местните 
общности.

Or. en

Обосновка

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Изменение, внесено от  Claude Turmes

Изменение 37
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 А (ново)

(6а) Комисията следва да гарантира, че 
субсидиите за неизкопаеми горива се 
ограничават единствено до тези, 
които отговарят на критериите за 
устойчивост, посочени в Приложение 
VIб, и чийто показател за намаляване 
на парникови газове е 20% по-добър от 
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основните критерии. До 2015 г. всички 
субсидирани неизкопаеми горива следва 
да демонстрират 80% по-добър 
показател за намаляване на парникови 
газове от настоящите основни 
критерии. 

Or. en

Обосновка

Public subsidies (if any should be allowed) should be limited to best performers.

Изменение, внесено от  Lambert van Nistelrooij

Изменение 38
СЪОБРАЖЕНИЕ 7

(7) Директива 98/70/ЕО прави връзка 
между дерогирането, свързано с 
максималното лятно налягане на 
парите на бензина, и съществуването 
на арктически или сурови 
метеорологични условия. Тъй като 
прилагането на това стана причина за 
правна несигурност, условията, 
регулиращи дерогирането, трябва да 
бъдат изяснени.

заличава се

Or. en

Обосновка

The European Commission proposed clarification would relax the present application of this 
derogation, with the consequent risk of increased air pollution and reduced air quality. The 
proposed clarification of the Commission offers no justification for this relaxation in the 
application of the derogation.

Изменение, внесено от  Adriana Poli Bortone и Alessandro Foglietta

Изменение 39
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен (9) Изгарянето на горива за пътен 
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транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 
точно определено количество на година, 
считано от 2010 г. Тъй като едно от 
следствията на тази директива ще бъде 
по-голямата възможност за използване на 
биогорива, докладването за парниковите 
газове и механизмът за намаляване на 
емисиите ще бъдат развивани при 
съгласуване с разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО.

транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 
точно определено количество на година, 
считано от 2013 г. За да постигне тази 
цел, до 31 декември 2010 г. Комисията 
ще изготви доклад за разработване на 
подходяща методика за оценка на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт; ще изясни връзката със 
схемата за търговия с емисии на ЕС 
(СТЕ); ще преразгледа изпълнимостта 
и графика за прогресивно намаляване на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт и ако това е целесъобразно, 
ще представи предложения до 
Европейския парламент и Съвета за 
изменение на настоящата директива.  
Тъй като едно от следствията на тази 
директива ще бъде по-голямата 
възможност за използване на биогорива, 
докладването за парниковите газове и 
механизмът за намаляване на емисиите 
ще бъдат развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО и 
последващото законодателство.

Or. en
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Обосновка

It is first necessary to develop a harmonised and concrete methodology for effectively 
calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse gas emissions target at this stage is 
premature because this has direct implications on the volume and sustainability of biofuels 
that will be available and promoted in the EU – issues yet to be resolved in upcoming 
legislation.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 40
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 
точно определено количество на 
година, считано от 2010 г. Тъй като 
едно от следствията на тази директива ще 
бъде по-голямата възможност за 
използване на биогорива, докладването за 
парниковите газове и механизмът за 
намаляване на емисиите ще бъдат 
развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на изкопаемите горива, 
които те доставят, и да намаляват тези 
емисии. За да постигне тази цел, до 31 
декември 2010 г. Комисията ще 
състави доклад, за да разработи 
подходяща методика за оценка на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт, ще преразгледа 
осъществимостта и графика за 
постепенното намаляване на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт и ако това е целесъобразно, 
ще представи предложения на 
Парламента и Съвета за изменение на 
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настоящата директива. Тъй като едно 
от следствията на тази директива ще бъде 
по-голямата възможност за използване на 
биогорива, докладването за парниковите 
газове и механизмът за намаляване на 
емисиите ще бъдат развивани при 
съгласуване с разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО и последващото 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation. 

Изменение, внесено от  Anne Laperrouze

Изменение 41
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии. За 
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точно определено количество на 
година, считано от 2010 г. Тъй като 
едно от следствията на тази директива ще 
бъде по-голямата възможност за 
използване на биогорива, докладването за 
парниковите газове и механизмът за 
намаляване на емисиите ще бъдат 
развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

да постигне тази цел, до 31 декември 
2010 г. Комисията ще изготви доклад 
за разработване на подходяща 
методика за оценка на емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен 
транспорт; ще изясни връзката със 
схемата за търговия с емисии на ЕС 
(СТЕ); ще преразгледа изпълнимостта 
и графика за прогресивно намаляване на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт и ако това е целесъобразно, 
ще представи предложения до 
Европейския парламент и Съвета за 
изменение на настоящата директива. 
Тъй като едно от следствията на тази 
директива ще бъде по-голямата 
възможност за използване на биогорива, 
докладването за парниковите газове и 
механизмът за намаляване на емисиите 
ще бъдат развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО и 
последващото законодателство.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Изменение, внесено от  Martin Callanan

Изменение 42
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
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на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с
точно определено количество на 
година, считано от 2010 г. Тъй като 
едно от следствията на тази директива ще 
бъде по-голямата възможност за 
използване на биогорива, докладването за 
парниковите газове и механизмът за 
намаляване на емисиите ще бъдат 
развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се търси 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии. За 
да постигне тази цел, до 31 декември 
2010 г. Комисията ще изготви доклад 
за разработване на подходяща 
методика за оценка на емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен 
транспорт; ще изясни връзката със 
схемата за търговия с емисии на ЕС 
(СТЕ); ще преразгледа изпълнимостта 
и графика за прогресивно намаляване на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт и ако това е целесъобразно, 
ще представи предложения до 
Европейския парламент и Съвета за 
изменение на настоящата директива. 
Тъй като едно от следствията на тази 
директива ще бъде по-голямата 
възможност за използване на биогорива, 
докладването за парниковите газове и 
механизмът за намаляване на емисиите 
ще бъдат развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.
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Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 43
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 
точно определено количество на 
година, считано от 2010 г. Тъй като 
едно от следствията на тази директива ще 
бъде по-голямата възможност за 
използване на биогорива, докладването за 
парниковите газове и механизмът за 
намаляване на емисиите ще бъдат 
развивани при съгласуване с 
разпоредбите на Директива 2003/30/ЕО.

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се търси 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии. За 
да постигне тази цел, препоръчително 
е до 31 декември 2010 г. Комисията да 
изготви доклад за разработване на 
подходяща методика за оценка на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт; да изясни връзката със 
схемата за търговия с емисии на ЕС 
(СТЕ); да преразгледа изпълнимостта и 
графика за прогресивно намаляване на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата за пътен 
транспорт и ако това е целесъ образно,
да представи предложения до 
Европейския парламент и Съвета за 
изменение на настоящата директива.
Тъй като едно от следствията на тази 
директива ще бъде по-голямата 
възможност за използване на устойчиви 
биогорива, докладването за парниковите 
газове и механизмът за намаляване на 
емисиите ще бъдат развивани при 
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съгласуване с разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО и последващото 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.

Изменение, внесено от  Lambert van Nistelrooij

Изменение 44
СЪОБРАЖЕНИЕ 9

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се цели 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, които те 
доставят, и да намаляват тези емисии с 
точно определено количество на година, 
считано от 2010 г. Тъй като едно от 
следствията на тази директива ще бъде 
по-голямата възможност за използване на 
биогорива, докладването за парниковите 
газове и механизмът за намаляване на 
емисиите ще бъдат развивани при 

(9) Изгарянето на горива за пътен 
транспорт е причина за около 20 % от 
емисиите на парникови газове в 
Общността. Един от подходите за 
намаляване на тези емисии е намаляване 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на тези горива. Това 
може да бъде постигнато по няколко 
начина. Предвид желанието на 
Общността да намали в по-голяма степен 
емисиите на парникови газове и важната 
роля, която играят емисиите от пътен 
транспорт, целесъобразно е да се търси 
механизъм, според който доставчиците на 
горива да трябва да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на изкопаемите горива, 
които те доставят, и да намаляват тези 
емисии с точно определено количество на 
година, считано от 2010 г. Тъй като едно 
от следствията на тази директива ще бъде 
по-голямата възможност за използване на 
биогорива, докладването за парниковите 
газове и минималният механизъм за 
намаляване на емисиите ще бъдат 
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съгласуване с разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО.

развивани при съгласуване с 
разпоредбите на бъдещата директива за 
възобновяемата енергия. 

Or. en

Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 45
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) Европейският съюз е поставил за цел 
постигането на съдържание на биогориво 
от минимум 10% в транспортните горива 
до 2020 г. Непрекъснатият технически 
напредък в автомобилната технология и 
тази на горивата, в комбинация с 
непрекъснатия стремеж да се гарантира, 
че нивото на екологична и здравна 
защита се оптимизира, налага 
периодично преразглеждане на 
спецификациите за горивата на базата на 
допълнителни проучвания и анализи за 
въздействието на компоненти като 
добавките и биогоривата върху емисиите 
на замърсители. По тази причина следва 
да се докладва редовно относно 
възможността за спомагане за 
обезвъглеродяване (декарбонизация) на 
транспортните горива.

(11) Комисията е поставила за цел 
постигането на съдържание на биогориво 
от минимум 10% в транспортните горива 
до 2020 г. Предвид на това, че в 
Директива 98/70/ЕО ще бъде включено 
10%-но намаление през 2020 г. на 
парниковите газове от автомобилния 
транспорт, целта за постигане на 
минимум 10% биогориво през 2020 г. е 
безсмислена и следва да се премахне. 
Непрекъснатият технически напредък в 
автомобилната технология и тази на 
горивата, в комбинация с непрекъснатия 
стремеж да се гарантира, че нивото на 
екологична и здравна защита се 
оптимизира, налага периодично 
преразглеждане на спецификациите за 
горивата на базата на допълнителни 
проучвания и анализи за въздействието 
на компоненти като добавките и 
устойчивите биогорива върху емисиите 
на замърсители. По тази причина следва 
да се докладва редовно относно 
възможността за спомагане за 
обезвъглеродяване (декарбонизация) на 
транспортните горива.

Or. en

Обосновка

The Commission proposed a 10% greenhouse gas reduction target for fuels in 2020. Adding a 
10% biofuel target in 2020 doesn’t have any added value then. The 10% greenhouse gas only 
guarantees greenhouse gas reduction and using biofuels, whether for 5%, 10%, 15%, or no 
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biofuels at all, doesn’t make any difference. The 10% biofuel target doesn’t help combating 
climate change and could, in case of bad production conditions (deforestation, using peat
soils, using excessive water), even harm society.

Изменение, внесено от  Anne Laperrouze, Pilar Ayuso и Martin Callanan

Изменение 46
СЪОБРАЖЕНИЕ 11

(11) Комисията е поставила за цел 
постигането на съдържание на биогориво 
от минимум 10% в транспортните горива 
до 2020 г. Непрекъснатият технически 
напредък в автомобилната технология и 
тази на горивата, в комбинация с 
непрекъснатия стремеж да се гарантира, 
че нивото на екологична и здравна 
защита се оптимизира, налага 
периодично преразглеждане на 
спецификациите за горивата на базата на 
допълнителни проучвания и анализи за 
въздействието на компоненти като 
добавките и биогоривата върху емисиите 
на замърсители. По тази причина следва 
да се докладва редовно относно 
възможността за спомагане за 
обезвъглеродяване (декарбонизация) на 
транспортните горива.

(11) Комисията е поставила за цел 
постигането на съдържание на биогориво 
от минимум 10% в транспортните горива 
до 2020 г. Непрекъснатият технически 
напредък в автомобилната технология и 
тази на горивата, в комбинация с 
непрекъснатия стремеж да се гарантира, 
че нивото на екологична и здравна 
защита се оптимизира, налага 
периодично преразглеждане на 
спецификациите за горивата на базата на 
допълнителни проучвания и анализи за 
въздействието на компоненти като 
добавките и биогоривата върху емисиите 
на замърсители. По тази причина, когато 
е практично, следва да се докладва 
редовно относно възможността за 
спомагане за обезвъглеродяване 
(декарбонизация) на транспортните 
горива.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.
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Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 47
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Добавянето на етанол в бензина 
увеличава налягането на парите на 
полученото гориво, а налягането на 
парите на бензиновите смеси трябва да се 
контролира с цел ограничаване емисиите 
на атмосферни замърсители.

(14) Добавянето на етанол в бензина 
увеличава налягането на парите на 
полученото гориво, а налягането на 
парите на бензиновите смеси трябва да се 
контролира с цел ограничаване емисиите 
на атмосферни замърсители. 
Следователно е необходимо да се 
намалят максималните нива на 
налягане на парите на бензина. За да се 
даде възможност на икономическите 
субекти да се адаптират към това 
ново ограничение, намаляването на 
максималното ниво на налягане на 
парите на бензина следва да се 
осъществи на два етапа: най-напред, 
незабавно намаляване с 4 kPa на 
прилаганото понастоящем 
максимално ниво на налягане на 
парите на бензина, а след това 
допълнително намаляване с  4 kPa на 
максималното ниво на налягане на 
парите на бензина, считано от 1 
януари 2013 г.

Or. fr

Обосновка

To make it possible to limit VOC emissions, it is essential to reduce maximum levels of vapour 
pressure of standard petrols. This reduction will be made in two stages, to enable economic 
operators to adjust to this new constraint.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 48
СЪОБРАЖЕНИЕ 14

(14) Добавянето на етанол в бензина 
увеличава налягането на парите на 
полученото гориво, а налягането на 
парите на бензиновите смеси трябва да се 

(14) Добавянето на етанол в бензина 
може да увеличи или да намали
налягането на парите на полученото 
гориво, или да не предизвика никакъв 
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контролира с цел ограничаване емисиите 
на атмосферни замърсители. 

ефект в зависимост от пропорцията 
на етанола и от температурата на 
околната среда, а налягането на парите 
на бензиновите смеси трябва да се 
контролира с цел ограничаване емисиите 
на атмосферни замърсители.

Or. en

Обосновка

Vapour pressure is measured in the Directive at 38ºC, at which temperature the small 
proportions of ethanol in petrol considered in this Directive increase the vapour pressure.  
However, small proportions of ethanol in petrol have been shown to have no impact on 
vapour pressure at temperatures up to 20ºC or more.  Large proportions of ethanol in petrol 
reduce the vapour pressure of the final fuel

Изменение, внесено от  Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 49
СЪОБРАЖЕНИЕ 15

(15) Добавянето на етанол в бензина 
води до нелинейно изменение на 
налягането на парите на получената 
горивна смес. За да се гарантира, че 
налягането на парите на бензина, 
получен от смесването на две 
разрешени етаноло-бензинови смеси, 
остава в границите на разрешените 
пределни стойности за налягането на 
парите, е необходимо да се дефинира 
допустимото превишение на 
налягането на парите за такива смеси, 
така че то да съответства на 
действителното увеличение на 
налягането на парите, възникващо 
като резултат от добавяне на 
определено процентно съдържание на 
етанол в бензина.

заличава се

Or. en
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Обосновка

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Изменение, внесено от  Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 50
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия
случай нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. Тъй като в момента случаят не 
е такъв, пределно допустимото 
налягане за етаноловите смеси се 
увеличава, с цел да се позволи развитие 
на пазара на биогорива.

(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, 
нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите.

Or. en

Обосновка

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Изменение, внесено от  Dorette Corbey и Françoise Grossetête

Изменение 51
СЪОБРАЖЕНИЕ 16
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(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия
случай нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. Тъй като в момента случаят не е 
такъв, пределно допустимото налягане за 
етаноловите смеси се увеличава, с цел да 
се позволи развитие на пазара на 
биогорива.

(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, 
нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на
парите. Тъй като в момента случаят не е 
такъв, пределно допустимото налягане за 
етаноловите смеси се увеличава, с цел да 
се позволи развитие на пазара на 
биогорива. Това допустимо превишение 
не трябва да води до общо увеличение 
на емисиите на ЛОС. Следователно е 
необходимо да се намалят 
максималните нива на налягане на 
парите.

Or. en

Обосновка

(Justification Dorette Corbey)
Blending ethanol could result in increased vapour pressure. It is important to ensure that the 
waiver proposed by the Commission does not result in an increase in the current maximum 
permitted vapour pressure.

(Justification Françoise Grossetête)
Une réduction du niveau maximal de la pression de vapeur des essences permettrait une 
réduction des émissions de COV.

Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 52
СЪОБРАЖЕНИЕ 16

(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия 
случай нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на 
парите. Тъй като в момента случаят не е 
такъв, пределно допустимото налягане за 

(16) С цел да се поощри употребата на 
нисковъглеродни горива при 
съобразяване с целевите нива на 
замърсяване на въздуха, в най-добрия 
случай нефтопреработвателите следва да 
осигурят наличност на нужните 
количества бензин с ниско налягане на
парите. Тъй като в момента случаят не е 
такъв, пределно допустимото налягане за 
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етаноловите смеси се увеличава, с цел да 
се позволи развитие на пазара на 
биогорива.

етаноловите смеси се увеличава, с цел да 
се позволи развитие на пазара на 
устойчиви биогорива.

Or. en

Изменение, внесено от  Lambert van Nistelrooij

Изменение 53
СЪОБРАЖЕНИЕ 19

(19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите на 
парникови газове, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия за 
установяване на методика, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен транспорт и 
горивата, използвани за извънпътна 
подвижна техника. Тъй като тези мерки, 
както и мерките за приемането на 
позволени аналитични методи, 
предвидени в член 10 на Директива 
98/70/ЕО, са от общ характер и са 
разработени за допълване на тази 
директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в член 
5a на Решение 1999/468/EО.

(19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите на 
парникови газове, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия за 
установяване на методика въз основа на 
насоките, определени от Европейския 
парламент и Съвета, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на изкопаемите горива за пътен 
транспорт и изкопаемите горива, 
използвани за извънпътна подвижна 
техника. Тъй като тези мерки, както и 
мерките за приемането на позволени 
аналитични методи, предвидени в член 10 
на Директива 98/70/ЕО, са от общ 
характер и са разработени за допълване 
на тази директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в член 
5a на Решение 1999/468/EО.

Or. en

Обосновка

From a democratic point of view, it is important that the EuropeanParliament and the 
Council should determine the direction to be taken by the methodology used for monitoring 
rather than leaving this entirely to comitology. Existing European biofuel production achieves 
reductions in greenhouse gas emissions which it will be obliged to demonstrate in the 
forthcoming Renewable Energy Directive. 
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Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 54
СЪОБРАЖЕНИЕ 19

(19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите на 
парникови газове, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия за 
установяване на методика, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата за пътен транспорт и 
горивата, използвани за извънпътна 
подвижна техника. Тъй като тези мерки, 
както и мерките за приемането на 
позволени аналитични методи, 
предвидени в член 10 на Директива 
98/70/ЕО, са от общ характер и са 
разработени за допълване на тази 
директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в член 
5a на Решение 1999/468/EО.

(19) В рамките на създаването на нов 
механизъм за наблюдение на емисиите на 
парникови газове, на Комисията трябва 
да се предоставят правомощия за 
установяване на методика, която да се 
използва при докладването за емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на изкопаемите горива за пътен 
транспорт и изкопаемите горива, 
използвани за извънпътна подвижна 
техника. Тъй като тези мерки, както и 
мерките за приемането на позволени 
аналитични методи, предвидени в член 10 
на Директива 98/70/ЕО, са от общ 
характер и са разработени за допълване 
на тази директива чрез добавяне на нови 
несъществени елементи, те се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в член 
5a на Решение 1999/468/EО.

Or. en

Обосновка

Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel

Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 55
СЪОБРАЖЕНИЕ 21

(21) Технологиите на биогоривата се 
развиват. Необходими са допълнителни 
изследвания при всички възможни 

(21) Технологиите на устойчивите 
биогорива се развиват. Необходими са 
допълнителни изследвания при всички 
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подходи, с цел преобразуване на 
биомасата в транспортно гориво. По тази 
причина е целесъобразно да се приеме 
балансиран подход относно пределните 
стойности, определени в директивата, с 
цел да се увеличи употребата на различни 
биогорива, ако това е целесъобразно. 
Биогоривата включват: метанол (метилов 
алкохол), етанол (етилов алкохол), 
алкохоли с по-голям пореден номер в 
хомоложния ред, етери и други 
кислородосъдържащи съединения 
(оксигенати).

възможни подходи, с цел преобразуване 
на биомасата в транспортно гориво. По 
тази причина е целесъобразно да се 
приеме балансиран подход относно 
пределните стойности, определени в 
директивата, с цел да се увеличи 
употребата на различни устойчиви
биогорива, ако това е целесъобразно. 
Биогоривата включват: метанол (метилов 
алкохол), етанол (етилов алкохол), 
алкохоли с по-голям пореден номер в 
хомоложния ред, етери и други 
кислородосъдържащи съединения 
(оксигенати). Поради широката 
полемика сред научните среди и 
цялото общество по въпросите на 
показателите за намаляване на 
емисиите на парникови газове и 
отрицателните странични ефекти от 
производството на биогорива от първо 
поколение (етанол/ дизел от 
селскостопански култури), най-малко 
50% от биогоривата, отговарящи на 
целевите показатели за парникови 
газове в настоящата директива и на 
изискванията за (финансови) 
поощрения следва да бъдат биогорива 
от второ поколение (горива от 
лигноцелулозни (дървесинни) 
материали) с цел постепенното 
излизане от употреба на биогоривата 
от първо поколение до 2020 г.

Or. en

Обосновка

A lot of first generation biofuels have a poor greenhouse gas reduction effect compared to 
fossil fuels. Furthermore there are negative  environmental and social side-effects. Second 
generation biofuels promise a better performance given their higher yield, being perennial 
crops and no-tillage growing methods, and have lower demand for agricultural inputs. For a 
sustainable future of biofuels only second generation should be stimulated in the EU.
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Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 56
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 (нова)

Член 2, параграф 1, точка 2 (Директива 98/70/EО)

-1. Член 2, параграф 1, точка 2 се 
изменя, както следва:
2. „дизелови горива“ са газови масла, 
които попадат в обхвата на позиция 
2710 00 66 по КН и се използват в 
самоходни превозни средства, посочени 
в Директива 70/220/ЕИО и Директива 
88/77/ЕИО. Те могат да съдържат до 
10% метилови естери на мастни 
киселини (МЕМК) според стандарт EN
14214 на Европейския комитет по 
стандартизация (ЕКС) от януари 2010 
г. и до 15% от януари 2015 г.

Or. en

Обосновка

Biodiesel (FAME) incorporation in conventional diesel (with no labelling requirements) is 
today limited to 5% in volume which represents a major obstacle to biodiesel production in 
Europe. In addition, Directive 2003/30 sets a biofuels target of 5,75% on energy basis for 
2010. It will not be possible to achieve this target (6,5% in volume) and the 10% legally 
binding target (12% in volume) if the 5% ceiling is not lifted, first to 10% by 2010 and then to 
at least 15% already in 2015 

Изменение, внесено от  Gintaras Didžiokas

Изменение 57
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, параграф 1, точка 5 (Директива 98/70/EО)

1. В член 2, първа алинея, се добавя 
следната точка 5:

заличава се

"5. Арктически или сурови зимни 
условия означава, че средните зимни 
температури в периода от октомври 
до април в региона или съответната 
държава-членка са под средните за 
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Общността."

Or. en

Обосновка

The European Commission proposed clarification would relax the present application of this 
derogation, with the consequent risk of increased air pollution and reduced air quality.  The 
proposed clarification of the Commission offers no justification for this relaxation in the 
application of the derogation. The proposed clarification would also create an unjustified 
barrier to the use of biofuel, since it provides a strong economic incentive for fuel suppliers to 
opt for pure fossil-derived petrol with this derogation instead of the bio-blended fuel.

Изменение, внесено от  Martin Callanan

Изменение 58
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, параграф 1, точка 5 (Директива 98/70/EО)

"5. Арктически или сурови зимни
условия означава, че средните зимни
температури в периода от октомври до
април в региона или съответната 
държава-членка са под средните за 
Общността."

"5. Нискотемпературни летни условия 
означава, че средните летни температури 
в периода от май до септември в региона 
или съответната държава-членка са под 
средните за Общността."

Or. en

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 59
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, параграф 1, точка 5 (Директива 98/70/EО)
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"5. Арктически или сурови зимни условия 
означава, че средните зимни температури 
в периода от октомври до април в региона 
или съответната държава-членка са под 
средните за Общността."

"5. Арктически или сурови зимни условия 
означава, че средните зимни температури 
в периода от октомври до април в региона 
или съответната държава-членка са 2,5 
градуса Целзий под средните за 
Общността."

Or. en

Обосновка

The definition in the Commissions proposal is too broad. Following this definition would lead 
to a huge amount of countries and regions falling under this definition. For example, The 
average winter temperature of all EU capitals is 4.9 degrees Celsius. 17 out of 27 member 
states have average temperatures below that 4.9. Even The Netherlands, which really has 
normally no severe winter. Therefore it is necessary to sharpen the definition. 

Изменение, внесено от  Johannes Blokland

Изменение 60
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 А (нова)

Член 2, параграф 1, точка 5 а (нова) (Директива 98/70/EО)

1a. В член 2, първи параграф, се добавя 
следната точка 5а:
5a. "Устойчиво биогориво
а) единствено биогоривата с по-голямо 
от 50% намаление на емисиите от 
парникови газове в сравнение с 
изкопаемите горива, както и
б) единствено биогоривата, при които 
в сравнение с изкопаемите горива 
намалението на парникови газове за 
цялата верига от петролния кладенец 
до автомобила е по-голямо от 
разликата между показателите 
подземни и надземни органични 
съединения за съхраняване на 
парникови газове за съответното 
биогориво и алтернативните природни 
"референтни" култури (пасища и
гори)." 

Or. en
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Обосновка

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Изменение, внесено от  Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 61
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1 А (нова)

Член 2, параграф 1, точка 5 а (нова) (Директива 98/70/EО)

1a. В член 2, първи параграф, се добавя 
следната точка 5а:
"5a. 'Показатели за парниковите 
газове': количеството на парникови 
газове в горивото, измерено в CO2-
еквиваленти, плюс количеството CO2-
еквиваленти, освободени в процеса на 
добиване, производство, транспорт, 
разпространение и промяна на 
земеползването." 

Or. en

Обосновка

The possible accounting of any future verified use of CCS, if allowed, can be specified in the 
technical regulations in line with forthcoming co-decision regulation on the matter. 
Subtraction of any possible carbon sink function in the production phase should not be 
allowed for biomass intended for use as fuel. 

Изменение, внесено от  Martin Callanan и Karl-Heinz Florenz

Изменение 62
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, Б)
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Член 3, параграф 2, буква в) (Директива 98/70/EО)

б) В параграф 2, буква в), в края на 
изречението се добавят думите "или 
Приложение V".

заличава се

Or. en

Обосновка

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Изменение, внесено от  Martin Callanan

Изменение 63
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, Б-А) (нова)

Член 3, параграф 2, буква в-а) (нова) (Директива 98/70/EО)

б а) В параграф 2, буква в-а),:се добавя 
следното: 
в-а) Държавите-членки гарантират, че 
продаваният на тяхна територия 
бензин отговаря на спесификациите, 
изложени в Приложение ІІІ в деня на 
публикуването на стандарта, 
разработен от Европейския комитет 
по стандартизация (ЕКС). 

Or. en
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Обосновка

Extending the maximum limit for ethanol content in petrol specifications from 5 to 10% v/v 
requires changing other parameters in the specifications and the standard EN 228, the most 
important is maximum oxygen content, which needs to be increased to 3,7% m/m. This could 
allow higher limits for ethanol and other oxygenates in petrol specifications. These changes 
could influence engine efficiency and emissions, and engines will need to be tested against 
new reference gasoline; therefore a complete revision of the standard EN 228 will be 
required, as a consequence new specifications  should not be enforced before revising the EN 
228 standard.

Изменение, внесено от  Martin Callanan

Изменение 64
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)

Член 3, параграф 3 (Директива 98/70/EО)

"3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин с 
ниско съдържание на биогориво".

заличава се

Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
V, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин с 
високо съдържание на биогориво".

Or. en

Обосновка

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are driven across the EU.  The current limits 
should be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than 
allowing a proliferation of additional specifications.  The proposed additional grade of petrol 
should be removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

Изменение, внесено от  Karl-Heinz Florenz

Изменение 65
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)

Член 3, параграф 3, алинея 2 (Директива 98/70/EО)
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Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
V, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин с 
високо съдържание на биогориво".

заличава се

Or. en

Обосновка

Article 3 paragraph 3 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would 
be better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Изменение, внесено от  Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 66
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)

Член 3, параграф 3 (Директива 98/70/EО)

3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин с 
ниско съдържание на биогориво".

3. Гориво, отговарящо на 
спецификацията, дадена в Приложение 
III, следва да бъде означено на 
националния език или езици с "Бензин".

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с "Бензин с високо съдържание на 
биогориво".

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с "Бензин с високо съдържание на 
оксигенати".

Or. en

Обосновка

The term "biofuel" is misleading consumers to think the particular fuel grade is 
environmentally friendly. In any case the term 'high biofuel petrol' should be reserved for 
petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 0vol% to 
5vol% ethanol should therefore be called 'petrol' and petrol grade which allows for higher 
oxygen content, and up to 10vol% of ethanol, should be called 'high oxygenate petrol'.
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Изменение, внесено от  Dorette Corbey

Изменение 67
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2, В)

Член 3, параграф 3, алинея 2 (Директива 98/70/EО)

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с "Бензин с високо съдържание на 
биогориво".

Гориво, отговарящо на спецификацията, 
дадена в Приложение V, следва да бъде 
означено на националния език или езици 
с "Биогоривен бензин".

Or. en

Обосновка

In order to make things clear to the consumer, the term 'high biofuel petrol' should be 
reserved for petrol which genuinely contains a high percentage of biofuels. Petrol containing 
0vol% to 5vol% biofuels should therefore be called 'low biofuel petrol' and petrol containing 
more than 5vol% bio fuels should be called 'biofuel petrol'.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 68
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, В)

Член 4, параграф 5 (Директива 98/70/EО)

5. Държавите членки гарантират, че 
газьолът, предназначен за употреба в 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
предлаган на пазара на тяхната територия 
след 1 януари 2008 г. съдържа сяра по-
малко от 1000 mg/kg. Най-късно до 31 
декември 2009 г. максимално 
допустимото съдържание на сяра в 
газьола, предназначен за употреба от 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, с 
изключение на плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни пътища, 
следва да бъде 10 mg/kg.

5. Държавите членки гарантират, че 
газьолът, предназначен за употреба в 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
предлаган на пазара на тяхната територия 
след 1 януари 2008 г. съдържа сяра по-
малко от 1000 mg/kg. Най-късно до 31 
декември 2009 г. максимално 
допустимото съдържание на сяра в 
газьола, предназначен за употреба от 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
включително плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни пътища, 
следва да бъде 10 mg/kg.

Това не изключва възможността за 
последващи изисквания относно 
намаляването на емисиите от 
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двигатели на плавателни съдове.
Държавите-членки гарантират също, 
че най-късно до 31 декември 2009 г. 
видовете газьол, предназначени за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и от плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни 
пътища, ще са приведени в 
съответствие с качеството на 
дизеловото гориво, използвано за пътен 
транспорт, както е указано в 
Приложение IV.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and 
agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. These fuels should meet all 
the specifications which apply to road vehicles, as laid down in Annex IV. The fuels intended 
for use by inland waterway vessels should be equally aligned, without precluding further 
reduction efforts as regards vessel engine technology. 

Изменение, внесено от Pilar Ayuso и Martin Callanan

Изменение 69
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, В)

Член 4, параграф 5 (Директива 98/70/EО)

"5. Държавите членки гарантират, че 
газьолът, предназначен за употреба в 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
предлаган на пазара на тяхната територия 
след 1 януари 2008 г. съдържа сяра по-
малко от 1000 mg/kg. Най-късно до 31 
декември 2009 г. максимално 
допустимото съдържание на сяра в 
газьола, предназначен за употреба от 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, с 
изключение на плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни пътища, 
следва да бъде 10 mg/kg.

"5. Държавите членки гарантират, че 
газьолът, предназначен за употреба в 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, 
предлаган на пазара на тяхната територия 
след 1 януари 2008 г. съдържа сяра по-
малко от 1000 mg/kg. Най-късно до 31 
декември 2009 г. максимално 
допустимото съдържание на сяра в 
газьола, предназначен за употреба от 
извънпътна подвижна техника и 
селскостопански и горски трактори, с 
изключение на плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни пътища, 
следва да бъде 50 mg/kg.

Or. en
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Обосновка

Future non road mobile machinery vehicle emission standards (Stage IIIB, in force 31. 
December 2009 ) will require the introduction of exhaust treatment systems for the engines 
used. Exhaust gas treatment systems to reduce PM and NOx emission levels are fully effective 
using fuel with a maximum sulphur content  of 50 mg/kg rather than 10 mg/kg.  

50 mg/kg sulphur content allows for the transportation of non-road diesel fuel with the same 
tanker trucks as heating gas oil. It would otherwise be technically and practically 
disproportionate to set non-road sulphur content at 10mg/kg

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Johannes Blokland

Изменение 70
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3, В)

Член 4, параграф 5, алинея 1а (нова) (Директива 98/70/EО)

Държавите-членки гарантират също, 
че най-късно до 31 декември 2009 г. 
видовете газьол, предназначени за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и от плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни 
пътища, ще са приведени в 
съответствие с качеството на 
дизеловото гориво, използвано за пътен 
транспорт, както е указано в 
Приложение IV и Приложение ІV а 
(ново).

Or. en

Обосновка

The Commission proposes that the sulphur content of fuel for non-road mobile machinery and 
agricultural tractors and forestry machinery should be reduced. However, it does not make 
any proposals concerning other pollutants such as PACs. It is important that fuels for these 
vehicles should meet all the requirements which apply to road vehicles, as laid down in Annex 
IV and Annex IVa.
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Изменение, внесено от Claude Turmes, Umberto Guidoni и Martin Callanan

Изменение 71
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 Г)

Член 4, параграф 6 (Директива 98/70/EО)

г) Добавя се следният параграф 6: заличава се
"6. Държавите членки гарантират, че 
най-късно до 31 декември 2009 г., 
максимално допустимото съдържание 
на сяра в газьола, предназначен за 
употреба от съдове, плаващи по 
вътрешните водни пътища е 300 
mg/kg. Държавите-членки гарантират, 
че това съдържание ще бъде намалено 
до 10 mg/kg най-късно до 31 декември 
2011 г."

Or. en

Обосновка

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 72
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 Г)

Член 4, параграф 6 (Директива 98/70/EО)

"6. Държавите членки гарантират, че най-
късно до 31 декември 2009 г., 
максимално допустимото съдържание 
на сяра в газьола, предназначен за 
употреба от съдове, плаващи по 

"6. Държавите членки гарантират, че най-
късно до 31 декември 2009 г., видовете 
газьол, предназначени за употреба от 
съдове, плаващи по вътрешните водни 
пътища, отговарят на стандартните 
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вътрешните водни пътища е 300 
mg/kg. Държавите-членки гарантират, 
че това съдържание ще бъде намалено 
до 10 mg/kg най-късно до 31 декември 
2011 г."

спецификации, посочени в Приложение 
VI и максимално допустимото 
съдържание на сяра е 10 mg/kg."

Or. en

Обосновка

The Commission proposal to make low sulphur fuel available to the inland shipping market 
with a two stages approach, from 1000ppm to 300ppm from end 2009, and to 10ppm later, is 
meaningless for several technical, economic and environmental reasons. The transitional 
period for gasoils with 300ppm sulphur content is technically not necessary since 98% of 
current engines can run without any complications on 10ppm sulphur fuel (EN 590). 
Therefore the EU should bring the sulphur content of gasoils at once down to 10ppm (EN 590 
quality standard).

Изменение, внесено от Johannes Blokland и Lambert van Nistelrooij

Изменение 73
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 Г)

Член 4, параграф 6 (Директива 98/70/EО)

"6. Държавите членки гарантират, че най-
късно до 31 декември 2009 г., 
максимално допустимото съдържание на 
сяра в газьола, предназначен за употреба 
от съдове, плаващи по вътрешните водни 
пътища е 300 mg/kg. Държавите-членки 
гарантират, че това съдържание ще 
бъде намалено до 10 mg/kg най-късно до 
31 декември 2011 г."

6. Държавите членки гарантират, че най-
късно до 31 декември 2009 г., 
максимално допустимото съдържание на 
сяра в газьола, предназначен за употреба 
от съдове, плаващи по вътрешните водни 
пътища е 10 mg/kg. 

Държавите-членки гарантират, че 
най-късно до 31 декември 2009 г. 
видовете газьол, предназначени за 
употреба от извънпътна подвижна 
техника и от плавателни съдове, 
плаващи по вътрешните водни 
пътища, ще са приведени в 
съответствие с качеството на 
дизеловото гориво, използвано за пътен 
транспорт, както е указано в 
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Приложение IV и Приложение ІV а 
(ново).

Or. en

Обосновка

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 74
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, Б)

Член 6, параграф 1а (Директива 98/70/EО)

"1а. Чрез дерогация от Приложение III, 
държава-членка може да вземе мерки, с 
които да гарантира, че на цялата � 
територия или в конкретни зони, ако те се 
характеризират с изключително студени 
средни зимни температури, се позволява 
по-високо налягане на парите от това, 
посочено като максимално за летния 
период, както е упоменато в бележка под 
линия 5 на Приложение III и бележка 
под линия 4 на Приложение V."

"1а. Чрез дерогация от Приложение III, 
държава-членка може да вземе мерки, с 
които да гарантира, че на цялата � 
територия или в конкретни зони, ако те се 
характеризират с изключително студени 
средни зимни температури, се позволява 
по-високо налягане на парите от това, 
посочено като максимално за летния 
период, както е упоменато в бележка под 
линия 5 на Приложение III."

Or. en

Обосновка

Article 6 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be better 
both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was defined. 
The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be the best 
way to accomplish this.
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Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 75
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 4, Б)

Член 6, параграф 1а (Директива 98/70/EО)

"1a. Чрез дерогация от Приложение III, 
държава-членка може да вземе мерки, с 
които да гарантира, че на цялата � 
територия или в конкретни зони, ако те се 
характеризират с изключително 
студени средни зимни температури, се 
позволява по-високо налягане на парите 
от това, посочено като максимално за 
летния период, както е упоменато в 
бележка под линия 5 на Приложение III и 
бележка под линия 4 на Приложение V." 

"1a. Чрез дерогация от Приложение III, 
държава-членка може да вземе мерки, с 
които да гарантира, че на цялата � 
територия или в конкретни зони, ако те се 
характеризират с ниски летни 
температури, се позволява по-високо 
налягане на парите от това, посочено като 
максимално за летния период, както е 
упоменато в бележка под линия 5 на 
Приложение III и бележка под линия 4 на 
Приложение V."

Or. en

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze, Martin Callanan и Johannes Blokland

Изменение 76
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7a (Директива 98/70/ЕО)

"Член 7а заличава се
Намаляване на емисиите на парникови 

газове
1. От 1 януари 2009 г. държавите-
членки изискват от доставчиците на 
горива за пътен транспорт и 
извънпътна подвижна техника, които 
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се предлагат на пазара, да провеждат 
наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива. 
2. От 1 януари 2011 г. държавите-
членки изискват от доставчиците на 
горива за пътен транспорт и 
извънпътна подвижна техника, които 
се предлагат на пазара, да намалят 
емисиите на парникови газове от тези 
горива. Това намаление следва да се 
равнява на 1% от емисиите през 2010 г. 
за всяка календарна година до и 
включително 2020 г. Нивото на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на горивата, на единица 
енергия, отчетено през 2020 г., не 
трябва да надвишава 90% от това, 
отчетено през 2010 г. 
3. Мерките, необходими за 
провеждането на наблюдение, 
докладване и проверка на емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, основаващи се на 
точно определяне на елементите, 
които да се отчитат с цел 
изчисляването на тези емисии да 
отговаря на изискванията на 
параграфи 1 и 2 на този член, 
разработени да изменят 
несъществените елементи на тази 
директива като я допълнят, се 
приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 11, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be resolved in upcoming legislation.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 77
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7 а, параграф 1 (Директива 98/70/EО)

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива.

От 1 януари 2015 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива.

Or. pl

Обосновка

The fuel market is still growing, which means that the priority in the Central and Eastern 
European countries is to ensure energy security by ensuring security of fuel supplies. A 
directive that will contribute not just to environmental protection but also, and above all, to 
independence from eastern suppliers is therefore of essential importance.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 78
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 1 (Директива 98/70/EО)

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива. 

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива. Те трябва 
също да докажат, че критериите са 
устойчивост са спазени във всички 
етапи на производствената верига. 
Цялата информация, предоставена от 
доставчиците на горива, ще бъде 
публикувана от Комисията. 

Or. en
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Обосновка

Apart from reporting life-cycle greenhouse gas emissions, fuel suppliers shall also report and 
provide evidence on complying with the European sustainability criteria of Annex VI B. 
Meeting sustainability criteria is very important given the many potential negative side-effects 
of producing biofuels (deforestation, social problems, etc.). Publishing the information will 
help to contribute to the respect for the criteria and the involvement of stakeholders in 
enforcing the criteria.  

Изменение, внесено от  Adriana Poli Bortone и Alessandro Foglietta

Изменение 79
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 1 (Директива 98/70/EО)

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива.

1. След изтичането на една година от 
публикуването на доклада на 
Комисията, предвиден в член 9а, 
държавите-членки изискват от 
доставчиците на горива за пътен 
транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива.

Or. en

Обосновка

In order to have the time to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Pilar Ayuso

Изменение 80
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 1 (Директива 98/70/EО)

1. От 1 януари 2009 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 

1. 1. От 1 януари 2009 г. държавите-
членки изискват от доставчиците на 
изкопаеми горива за пътен транспорт и 
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техника, които се предлагат на пазара, да 
провеждат наблюдение и да докладват за 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на тези горива. 

извънпътна подвижна техника, които се 
предлагат на пазара, да провеждат 
наблюдение и да докладват за емисиите 
на парникови газове на единица енергия
от целия жизнен цикъл на тези горива. 

Or. en

Обосновка

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 81
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 2 (Директива 98/70/EО)

2. От 1 януари 2011 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
намалят емисиите на парникови газове от 
тези горива. Това намаление следва да се 
равнява на 1% от емисиите през 2010 г. за 
всяка календарна година до и 
включително 2020 г. Нивото на емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, на единица енергия, 
отчетено през 2020 г., не трябва да 
надвишава 90% от това, отчетено през 
2010 г.

2. От 1 януари 2018 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
намалят емисиите на парникови газове от 
тези горива. Това намаление следва да се 
равнява на 0,5% от емисиите през 2018 г.
за всяка календарна година до и 
включително 2020 г. Нивото на емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, на единица енергия, 
отчетено през 2025 г., не трябва да 
надвишава 90% от това, отчетено през 
2015 г.
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Or. pl

Обосновка

The fuel market is still growing, which means that the priority in the Central and Eastern 
European countries is to ensure energy security by ensuring security of fuel supplies. A 
directive that will contribute not just to environmental protection but also, and above all, to 
independence from eastern suppliers therefore is of essential importance.

Изменение, внесено от Adriana Poli Bortone и Alessandro Foglietta

Изменение 82
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 2 (Директива 98/70/EО)

2. От 1 януари 2011 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
намалят емисиите на парникови газове от 
тези горива. Това намаление следва да се 
равнява на 1% от емисиите през 2010 г. за 
всяка календарна година до и 
включително 2020 г. Нивото на емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, на единица енергия, 
отчетено през 2020 г., не трябва да 
надвишава 90% от това, отчетено през 
2010 г.

2. От 1 януари 2014 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
намалят емисиите на парникови газове от 
тези горива. Това намаление следва да се 
равнява на 1% от емисиите през 2013 г. за 
всяка календарна година до и 
включително 2023 г. Нивото на емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, на единица енергия, 
отчетено през 2023 г., не трябва да 
надвишава 90% от това, отчетено през 
2013 г.

Or. en

Обосновка

In order to have the time to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Pilar Ayuso

Изменение 83
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 2 (Директива 98/70/EО)
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2. От 1 януари 2011 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на горива за 
пътен транспорт и извънпътна подвижна 
техника, които се предлагат на пазара, да 
намалят емисиите на парникови газове от 
тези горива. Това намаление следва да се 
равнява на 1% от емисиите през 2010 г. за 
всяка календарна година до и 
включително 2020 г. Нивото на емисиите 
на парникови газове от целия жизнен 
цикъл на горивата, на единица енергия, 
отчетено през 2020 г., не трябва да 
надвишава 90% от това, отчетено през 
2010 г. 

2. От 1 януари 20011 г. държавите-членки 
изискват от доставчиците на изкопаеми
горива за пътен транспорт и извънпътна 
подвижна техника, които се предлагат на 
пазара, да намалят емисиите на 
парникови газове от тези горива. Това 
намаление следва да се равнява на 2% от 
емисиите през 2010 г. за всеки две
календарни години до и включително 
2020 г. Нивото на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
горивата, на единица енергия, отчетено 
през 2020 г., не трябва да надвишава 90% 
от това, отчетено през 2010 г.

Or. en

Обосновка

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 84
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7а, параграф 2а (нов) (Директива 98/70/EО)

2a. Доставчиците на горива трябва да 
осигурят изпълнението на минимум 
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50% от целите за намаляване на 
емисиите от нехимична обработка и 
добив чрез включването на 
бикомпоненти в дизеловото гориво.

Or. en

Обосновка

EU fuel market is diesel deficient. Excessive compliance through non-fossil petrol blends will 
lead to yet more fuel being transported. Significant increases of ethanol imports from South 
America leading to further increases in export of petrol from EU to North America or South-
East Asia should not be encouraged. The legislation should be directed to compel investment 
into diesel replacements with the most ghg saving potential.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 85
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б (Директива 98/70/EО)

Член 7б заличава се
Етанол, добавен в бензина

Мерките, свързани с подробностите 
относно добавянето на етанол в 
бензина и, в частност, с налягането на 
парите, посочени в Приложение VI и 
възможни техни алтернативи, и 
разработени да изменят 
несъществените елементи на тази 
директива, inter alia, като я допълнят, 
се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 11, 
параграф 2."

Or. en

Обосновка

Follows amendments on recital 15 and 16 by the same author. 

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
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which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 86
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б (Директива 98/70/EО)

Мерките, свързани с подробностите 
относно добавянето на етанол в бензина 
и, в частност, с налягането на парите, 
посочени в Приложение VI и възможни 
техни алтернативи, и разработени да 
изменят несъществените елементи на 
тази директива, inter alia, като я допълнят, 
се приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 11, параграф 2.

Мерките, свързани с подробностите 
относно добавянето на етанол в бензина 
и, в частност, с налягането на парите, 
посочени в Приложение VI и възможни 
техни алтернативи, както и 
необходимите изменения на другите 
параметри за летливост, определени в 
стандарт EN 228 и разработени да 
изменят несъществените елементи на 
тази директива, inter alia, като я допълнят, 
се приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 11, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Directive 2003/30/EC recognises that existing fuel specifications are barriers to biofuels. 

Directive 2003/17/EC identifies the same problem and requires the European Commission to: 
‘consider the need to encourage the introduction of alternative fuels, including biofuels, as 
well as the need to introduce modifications to other parameters in the fuel specifications, both 
for conventional and alternative fuels, for example, the modifications to the maximum 
volatility limits for petrol contained in this Directive required for their application to blends 
of bioethanol 

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 87
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б a (нов) (Директива 98/70/ЕО)

Член 7ба
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Критерии за устойчивост по 
отношение на биогоривата

1. Единствено биогорива, които 
отговарят на критериите за 
устойчивост на производството за 
целия жизнен цикъл, посочени в 
Приложение VI б, се считат за 
допринасящи за целта на член 7а.
2. Държавите-членки приемат 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и 
трети страни като доказателство, че 
условията, посочени в Приложение VI 
б, са изпълнени.
3. Държавите-членки приемат данни 
за спазването на доброволните 
международни схеми, установяващи 
стандарти за устойчиво производство 
на земеделски и горски продукти, като 
доказателство, че условията, посочени 
в Приложение VI б, са изпълнени, в 
случай, че тези схеми са акредитирани 
като спазващи подходящи стандарти 
за благонадеждност, прозрачност и 
одит от независим трети одитор. 
Списък със схемите, които отговарят 
на тези критерии, се публикува и 
осъвременява периодично. 
Критериите за устойчивост, посочени 
в Приложение VI б, параграф 1, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 11, параграф 2; тези 
критерии представляват минимума 
критерии, който може да се допълва в 
контекста на преразглеждането на 
Директива 2003/30/ЕО.

Or. en

Обосновка

Biomass production can lead to serious biodiversity and social issues. The revised fuel quality 
directive stimulates the production of biomass with a relatively low greenhouse gas content, 
but in addition to this, biodiversity and social criteria are necessary. It is important that the 
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Parliament formulates guidelines for these criteria instead of leaving it for comitology to 
decide. These criteria will form a basis that can be expanded in the context of the revision of 
the biofuels directive which will take place in 2008. It is important to have one single set of 
sustainability criteria for all relevant EU legislation.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 88
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б a (нов) (Директива 98/70/ЕО)

Член 7ба
Критерии за устойчивост по 

отношение на горивата
1. Единствено горива и неизкопаеми 
суровини, които отговарят на 
критериите за устойчивост на 
производството и за показател на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл, посочени в Приложение VI б, се 
считат за допринасящи за 
изпълнението на член 7а.
2. Държавите-членки могат да 
приемат двустранни и многостранни 
споразумения - подлежащи на одит и 
проверка от независим трети одитор -
между Общността и трети страни 
като доказателство, че условията, 
посочени в Приложение VI б, са 
изпълнени. 
3. Държавите-членки могат да 
приемат данни за спазването на 
доброволните международни схеми, 
установяващи стандарти за устойчиво 
производство на земеделски и горски 
продукти, като доказателство, че 
съответните условия, посочени в 
Приложение VI б, са изпълнени, в 
случай, че тези схеми са акредитирани 
като спазващи подходящи стандарти 
за благонадеждност, прозрачност и 
одит от независим трети одитор. 
Списък със схемите, които отговарят 
на тези критерии, се публикува и 
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осъвременява периодично.
Критериите за устойчивост, посочени 
в Приложение VI б, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
11, параграф 2.

Or. en

Обосновка

The Environment Directorate of the Commission must be mandated to make a proposal on 
mandatory sustainability criteria for fuels. Transport fuel / feedstock production can lead to 
serious negative effects on biodiversity and social concerns. This proposal stimulates 
efficiency in greenhouse gas content, but in addition other environmental  and social criteria 
are necessary. Sustainability criteria can not be left to future legislation, rather this Directive 
should provide the framework for detailed criteria to be set under the regulatory committee 
foreseen in art 11 (2)  with EP scrutiny.

Изменение, внесено от Andres Tarand и Anders Wijkman

Изменение 89
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 7б а (нов) (Директива 98/70/EО)

Член 7ба
Биогорива, които се равняват или 
превишават прага, определен в 
съответствие с индекса за 
устойчивост съгласно Приложение VІ 
в, се пускат автоматично в свободно 
обращение на единния пазар от 
момента на влизане в сила на 
настоящата директива.  От 1 януари 
2020 г. се забранява продажбата на 
единния пазар на биогорива, които не 
се равняват или не превишават 
въпросния праг.

Or. en

Обосновка

There shall be clarity for fuel producers and importers in regard to the proposed 
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sustainability index and implementation deadlines.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi и Adriana Poli Bortone

Изменение 90
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 8a (нов) (Директива 98/70/ЕО)

Комисията следва да продължи да 
развива подходяща методика за 
изпитване във връзка с употребата на 
метални добавки в горивата."

Вследствие на дейността на 
Съвместния научноизследователски 
център (СНЦ) и на базата на 
съществуващите данни, Комисията 
следва да продължи да развива 
подходяща методика за изпитване във 
връзка с употребата на метални добавки в 
горивата и, като използва тази 
методика, да прецени дали да 
предложи ограничения за онези от тях, 
за които се счита, че влияят на 
ефективното функциониране на 
технологиите за намаляване на 
замърсяването. 

Or. en

Обосновка

The European Commission has asked the JRC to assess the impact of metallic additives on 
catalysts and emissions, this work is ongoing. The Commission and the JRC should continue 
to develop this test protocol and take into account existing data on metallic additives. Once 
metallic additives have been through an assessment then the Commission would have a 
scientific justification to determine which metallic additives, if any, impact the effective 
functioning of pollution abatement technologies, in full consultation with the European 
Parliament through the co-decision procedure.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 91
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7

Член 9, алинея 2, точка а) (Директива 98/70/EО)

а) употребата на биогорива в рамките на 
настоящата директива и 
използването и развитието на 

а) целта за обезвъглеродяване на 
транспортното гориво и употребата на 
биогорива за постигането на тази цел. 
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автомобилната технология, във връзка 
с целта за постигане на съдържание на 
биогориво от минимум 10% в 
транспортните горива до 2020 г., 
поставена на Стратегическия преглед 
на Комисията за енергията, и с целта 
за обезвъглеродяване на 
транспортното гориво;

Комисията ще следи за отрицателни 
последици от производството на 
биогорива за околната среда, за 
защитените зони - пряко или непряко, 
както и за социалните условия и 
цените на хранителните продукти във 
всички страни-производители; в случай 
на отрицатели последици, Комисията 
ще предприеме действия за тяхното 
предотвратяване.

Or. en

Обосновка

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Изменение, внесено от Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta, Anne Laperrouze и 
Martin Callanan

Изменение 92
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7 А (нова)

Член 9a (нов) (Директива 98/70/ЕО)

7a. Добавя се следният член 9а:
Член 9а
Преглед

С цел да допринесе за целите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за 
установяване на механизъм за 
докладване и наблюдение по отношение 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на горивата за 
пътен транспорт, Комисията не по-
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късно от 31 декември 2010 г.:
1.  Изготвя доклад, предназначен за 
Европейския парламент и Съвета, 
относно възможните механизми за 
намаляване на емисиите. По-
конкретно, Комисията взема предвид 
следното: 
а) да разработи подходяща методика за 
изчисление на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
горивата за пътен транспорт;
б) да изясни отношението между всеки 
механизъм за намаляване на емисиите 
и Схемата на ЕС за търговия с квоти 
за емисии и ангажиментите на 
държавите-членки по протокола от 
Киото;
в) да преразгледа осъществимостта и 
графика, определен за изпълнение на 
специфичните цели за постепенно 
намаляване на емисиите на ПГ;
г) да оцени влиянието, което тези цели 
оказват върху бизнеса, икономиката и 
обществото.  
2. 2. Въз основа на този доклад 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета предложения за 
изменение на настоящата директива 
съгласно разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО и последващото 
законодателство.

Or. en

Обосновка

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
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yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 93
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7 А (нова)

Член 9a (нов) (Директива 98/70/ЕО)

7a. Добавя се следният член 9а:
Член 9а
Преглед

С цел да допринесе за целите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за 
установяване на механизъм за 
докладване и наблюдение по отношение 
на емисиите на парникови газове от 
целия жизнен цикъл на горивата за 
пътен транспорт, Комисията не по-
късно от 31 декември 2010 г.:
1.  Изготвя доклад, предназначен за 
Европейския парламент и Съвета, 
относно възможните механизми за 
намаляване на емисиите. По-
конкретно, Комисията ще вземе 
предвид следното: 
а) да разработи подходяща методика за 
изчисление на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
горивата за пътен транспорт;
б) да изясни отношението между всеки 
механизъм за намаляване на емисиите 
и Схемата на ЕС за търговия с квоти 
за емисии и ангажиментите на 
държавите-членки по протокола от 
Киото;
в) да преразгледа осъществимостта и 
графика, определен за изпълнение на 
специфичните цели за постепенно 
намаляване на емисиите на ПГ;
г) да оцени влиянието, което тези цели 
оказват върху бизнеса, икономиката и 
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обществото.  
2. Въз основа на този доклад 
Комисията ще представи на 
Парламента и Съвета предложения за 
изменение на настоящата директива 
съгласно разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО и последващото 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 94
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 7 А (нова)

Член 9a (нов) (Директива 98/70/ЕО)

7a. Добавя се следният член 9а:
Член 9а
Преглед

С цел да допринесе за целите на ЕС за 
намаляване на емисиите на парникови 
газове и за установяване на механизъм 
за докладване и наблюдение по 
отношение на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
горивата за пътен транспорт, 
Комисията не по-късно от 31 декември 
2010 г.: 
1. Изготвя доклад, предназначен за 
Европейския парламент и Съвета, 
относно възможните механизми за 
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намаляване на емисиите. По-
конкретно, Комисията взема предвид 
следното: 
а) да разработи подходяща методика за 
изчисление на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл на 
горивата за пътен транспорт;  
б) да преразгледа осъществимостта и 
графика, определен за изпълнение на 
специфичните цели за постепенно 
намаляване на емисиите на ПГ; 
2. 2. Въз основа на този доклад 
Комисията представя на Европейския 
парламент и Съвета предложения за 
изменение на настоящата директива 
съгласно разпоредбите на Директива 
2003/30/ЕО и последващото 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation

Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 95
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12, ТОЧКА - 1А (нова)

Приложение III, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

Бележка под линия 4 се изменя чрез 
замяната на текстове, както следва: 
"арктически или сурови зимни" с 
"нискотемпературни летни"  

Or. en



AM\688588BG.doc 55/79 PE 396.443v01-00

BG

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 96
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение III, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

12. Приложение III се изменя, както 
следва:

заличава се

Бележка под линия 5 се заменя със 
следния текст: "Когато горивото 
съдържа етанол, максималното 
налягане на парите през лятото се 
допуска да надвишава 60 kPa със 
стойността, посочена в таблицата на 
Приложение VI."

Or. en

Обосновка

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 97
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение III, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)
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Бележка под линия 5 се заменя със 
следния текст: "Когато горивото съдържа 
етанол, максималното налягане на парите 
през лятото се допуска да надвишава 60 
kPa със стойността, посочена в 
таблицата на Приложение VI."

Бележка под линия 5 се заменя със 
следния текст: "За държавите-членки с 
арктически или сурови зимни условия 
максималната стойност на налягане 
на парите не превишава 66,0 kPa. 
Когато горивото съдържа етанол,
максималното позволено налягане на 
парите през лятото се допуска да 
надвишава 56 kPa с 4 kPa (вж. 
Приложение VI), ако е изпълнено 
условието за минимално съдържание 
на етанол от 3% v/v".

Or. en

Обосновка

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this 
legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure.

The waiver as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 68kPa, which 
would deteriorate air quality. Therefore, the overall maximum vapour pressure has to be 
lowered to a level of 56kPa. In addition, a waiver with a maximum of 4kPa can be allowed. 
With this approach, even with the waiver the maximum vapour pressure will not exceed the 
60kPa and air pollution will not increase.

Изменение 98
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение III, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

Бележка под линия 5 се заменя със
следния текст: "Когато горивото съдържа 
етанол, максималното налягане на парите 
през лятото се допуска да надвишава 60 
kPa със стойността, посочена в таблицата 
на Приложение VI." 

Бележка под линия 5 се изменя като се 
добавя следния текст: "Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 56 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI
и, считано от 1 януари 2013 г., то се 
допуска да надвишава 52 kPa със 
стойността, посочена в таблицата на 
Приложение VI. "

Or. fr
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Обосновка

To make it possible to limit VOC emissions, it is essential to reduce maximum levels of vapour 
pressure of standard petrols. This reduction will be made in two stages, to enable economic 
operators to adjust to this new constraint.

Thus, with the proposed exceedance, vapour pressure would, at most, be 64 kPa until 2012 
and 60 kPa from 1 January 2013, thus making it possible to prevent a deterioration in air 
quality due to increased emissions of VOCs.

Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 99
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12

Приложение III, бележка под линия 5 (Директива 98/70/ЕО)

Бележка под линия 5 се изменя чрез 
замяната на текстове, както следва: 
"арктически или сурови зимни" с 
"нискотемпературни летни"  

Or. en

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 100
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12, АЛИНЕЯ 1А (нова)

Приложение III, бележка под линия 7а (нова) (Директива 98/70/ЕО)

Добавя се следната бележка под линия 
7а:
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(7а) В съответствие с член 1, параграф 
2, тази пределна стойност влиза в сила 
в деня на публикуването на стандарта, 
разработен от Европейския комитет 
по стандартизация (ЕКС).

Or. en

Обосновка

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 101
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 12, АЛИНЕЯ 1А (нова)

Приложение III, бележка под линия 7б (нова) (Директива 98/70/ЕО)

Добавя се следната бележка под линия 
7б:

(7б) В съответствие с член 1, параграф 
2, тези пределни стойности влизат в 
сила в деня на публикуването на 
стандарта, разработен от 
Европейския комитет по 
стандартизация (ЕКС). 

Or. en

Обосновка

Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers and businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
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be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 102
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13 (А)

Приложение IV, таблица (Директива 98/70/ЕО)

а) В реда за „Полициклични ароматни 
въглеводороди”, елементът в колонката 
„Максимално” се заменя с „8”.

а) В реда за „Полициклични ароматни 
въглеводороди”, елементът в колонката 
„Максимално” се заменя с „3”.

Or. en

Обосновка

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons severely damages the air quality by releasing particles 
and nitrogen oxides to the air. PAHs is carcinogenic and causes serious health problems. 
Since 1991 Sweden has had Environmental Class (EC) 1 diesel fuel which contains less than 
1% PAHs. This shows that it is possible and feasible to reduce PAHs much further. However, 
since the mean average in the EU is currently between 3-4%,  a maximum level of 3% is a 
good starting point in order for suppliers to adapt.  

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Johannes Blokland

Изменение 103
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 13 А (нова)

Приложение IV a (ново) (Директива 98/70/ЕО)

13a. Добавя се следното Приложение ІV а:

Стандартни спецификации за газьол, предназначен за употреба от съдове, 
плаващи по вътрешни водни пътища

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Параметър Мерна единица Пределна стойност

Цетаново число Минимум 51,0
Цетанов индекс Минимум 46,0
Гъстота при 15° С  kg/m³ 845 
Полициклични % (m/m) Максимум 8 
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ароматни 
въглеводороди 
Съдържание на сяра mg/kg Максимум 10,0 
Пламна температура °C > 55 
Въглероден остатък 
(на 10 % остатък от 
дестилация) 

% (m/m) Максимум 0,30 

Съдържание на пепел % (m/m) Максимум 0,01 
Съдържание на вода mg/kg Максимум 200 
Частици mg/kg Максимум 24 
Корозия на медна 
пластина (3 h при 50 
°С) 

Норма Клас 1 

Устойчивост на 
окисляване 

g/m³ Максимум 25 

Мазилна способност 
(wsd 1,4) при 60 °С 

μm Максимум 460 

Вискозитет при 40° С  mm2/s 2,00-4,50 
Дестилационни 
характеристики 
% (V/V) дестилират до 
250 °С 
% (V/V) дестилират до 
350 °С 
95% (V/V) дестилират 
до 

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
Минимум 85 
Максимум 360 

Температура на 
помътняване 
Лятна 
Зимна 

°C Максимум 0 
Максимум -15 

Гранична температура 
на филтруемост през 
студен филтър 
Лятна 
Зимна 

°C Максимум -11 
Максимум -24 

Външен вид бистър 
Съдържание на 
метилови естери на 
мастни киселини 
(FAME)* 

% (V/V) Максимум 5 

По-високото съдържание на FAME повишава 
разхода на гориво и изисква по-стриктна 
поддръжка (предотвратяване на замърсяване 
на горивната система, на образуване на утайка 
и корозия). Възможно е да предизвика също и 
проблеми при бордовите радиатори (проблем 
във връзка с безопасността).
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Or. en

Обосновка

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 104
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, подзаглавие (Директива 98/70/ЕО)

Тип: бензин с високо съдържание на 
биогориво

Тип: Бензин с високо съдържание на 
оксигенати

Or. en

Обосновка

Annex V contains provisions applicable to petrol containing up to  10vol % ethanol. It is 
misleading to refer to such  petrol as 'high biofuel petrol'. Consumer is mislead by the term 
"biofuel" to think it is environmentally friendly. The technically correct nomination for the 
quality comprising  5-10vol% ethanol is "high oxygenate petrol" . 

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 105
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, подзаглавие (Директива 98/70/ЕО)



PE 396.443v01-00 62/79 AM\688588BG.doc

BG

Тип: бензин с високо съдържание на 
биогориво

Тип: Бензин със съдържание на 
биогориво

Or. en

Обосновка

Annex V contains provisions applicable to petrol containing a minimum of 5vol% biofuels. It 
is misleading to refer to petrol which contains such a proportion of biofuels as 'high biofuel 
petrol'. This term should be reserved for petrol containing substantially more biofuels; the 
term 'Biofuel Petrol' is more appropriate.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 106
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 6, (Пределни стойности (2): минимално) (Директива 
98/70/ЕО)

Съдържание на кислород Съдържание на кислород

- 2,7 v/v% min (5a)

(5а) Минималното изискване се 
отменя, в случай на изтегляне на 
категорията „бензин” от пазара.

Or. en

Обосновка

The distinction between fuel grade with high oxygen content and regular petrol is necessary 
due to older vehicle fleet not being able to tolerate higher than 5vol% of ethanol content of 
fuels. In the event that in the future the regular Petrol grade is withdrawn from the market, 
the minimum requirement should also lapse. 

Amendment by Gintaras Didžiokas

Изменение 107
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 6, (Пределни стойности (2): максимално) (Директива 
98/70/ЕО)

Съдържание на кислород % (m/m) 3,7 Съдържание на кислород % (m/m) 4,0
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Or. en

Обосновка

The oxygen content limit needs to be high enough to ensure that 10% by volume ethanol can 
be blended into a petrol within the full range of permitted density. 10% ethanol will not 
comply with the proposed 3.7% by mass oxygen limit if the base petrol to which the ethanol is 
added has a density between 720-747 kg/m3. For more than a decade the US Government has 
permitted a total oxygen content of up to 4.0% by mass for E10 petrol (10% ethanol). This 
would be high enough to ensure that 10% ethanol can be blended within the full range of 
permitted density of petrols.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 108
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, таблица, ред 7, (Пределни стойности (2): максимално) (Директива 
98/70/ЕО)

Етанол (може да са необходими 
стабилизатори)
(% v/v) 10

Етанол (може да са необходими 
стабилизатори)
(% v/v) 5-10

Or. en

Обосновка

It is better to have one category of petrol comprising 0-5vol% ethanol and the second  
category of petrol comprising 5-10 vol% ethanol.

Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 109
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 3 (Директива 98/70/ЕО)

Летният период започва не по-късно от 1 
май и не свършва преди 30 септември. За 
държави-членки с арктически и сурови 
зимни условия летният период започва не 
по-късно от 1 юни и не свършва преди 31 
август.

Летният период започва не по-късно от 1 
май и не свършва преди 30 септември. За 
държави-членки с нискотемпературни 
летни условия летният период започва 
не по-късно от 1 юни и не свършва преди 
31 август.
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Or. en

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 110
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите ни трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното 
налягане на парите през лятото се 
допуска да надвишава 60 kPa със 
стойността, посочена в таблицата на 
Приложение VI

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите ни трябва да 
надвишава 70,0 kPa. 

Or. en

Обосновка

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.
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Изменение, внесено от Martin Callanan

Изменение 111
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите не трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 60 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI

(4) За държави-членки с 
нискотемпературни летни условия 
максималното налягане на парите ни 
трябва да надвишава 70,0 kPa. Когато 
горивото съдържа етанол, максималното 
налягане на парите през лятото се 
допуска да надвишава целесъобразната 
пределна стойност за налягането на 
пари през лятото 60 kPa или 70 kPa със 
стойността, посочена в таблицата на 
Приложение VI

Or. en

Обосновка

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 112
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите ни трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 60kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI.

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите нe трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 56 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI  
и, считано от 1 януари 2013 г., то се 
допуска да надвишава 52 kPa със 
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стойността, посочена в таблицата на 
Приложение VI.

Or. fr

Обосновка

Thus, with the proposed exceedance, vapour pressure would, at most, be 64 kPa until 2012 
and 60 kPa from 1 January 2013, thus making it possible to prevent a deterioration in air 
quality due to increased emissions of VOCs.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 113
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение V, бележка под линия 4 (Директива 98/70/ЕО)

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното
налягане на парите не трябва да 
надвишава 70,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 60 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI.

(4) За държави-членки с арктически и 
сурови зимни условия максималното 
налягане на парите не трябва да 
надвишава 66,0 kPa. Когато горивото 
съдържа етанол, максималното налягане 
на парите през лятото се допуска да 
надвишава 56 kPa със стойността, 
посочена в таблицата на Приложение VI.

Or. en

Обосновка

Blending ethanol can result in increased vapour pressure. It is important to ensure that this 
legislation does not result in an increase in the maximum permitted vapour pressure. 
Therefore and in line the maximum summer vapour pressure, the maximum vapour pressure 
under arctic or severe winter conditions should be lowered from 70kPa to 66kPa.

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 114
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI (Директива 98/70/ЕО)
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ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 
РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, 

СЪДЪРЖАЩ ЕТАНОЛ

заличава се

Съдържание на 
етанол (% v/v)

Допустимо 
превишение на 
налягането на 
парите (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Допустимото превишение на 
налягането на парите при междинно 
съдържание на етанол, явяващо се 
между стойностите от таблицата, 
следва да се определя чрез линейна 
екстраполация между съдържанието 
на етанол непосредствено над и 
съдържанието непосредствено под 
междинната стойност.

Or. en

Обосновка

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 
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Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 115
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI (Директива 98/70/ЕО)

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 

РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, 
СЪДЪРЖАЩ ЕТАНОЛ

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 

РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, 
СЪДЪРЖАЩ ЕТАНОЛ

Съдържание на 
етанол (% v/v)

Допустимо 
превишение на 
налягането на 
парите (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76

Превишение от 4kPa се допуска само 
когато процентът на биогоривата в 
сместа е минимум 3%.

Допустимото превишение на 
налягането на парите при междинно 
съдържание на етанол, явяващо се 
между стойностите от таблицата, 
следва да се определя чрез линейна 
екстраполация между съдържанието 
на етанол непосредствено над и 
съдържанието непосредствено под 
междинната стойност.

Or. en

Обосновка

The waiver for ethanol as proposed would lead to an increase of the vapour pressure up to 
68kPa and would deteriorate air quality due to increased VOC emissions. In order to avoid a 
deterioration of air quality, the overall maximum vapour pressure has to be lowered to a level 
of 56kPa. In addition, a waiver with a maximum of 4kPa can be allowed when at least 3 
volume per-cent ethanol is blended. With this approach, even with the waiver the maximum 
vapour pressure will not exceed the 60kPa and air pollution will not increase.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 116
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI (Директива 98/70/ЕО)

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 

РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, СЪДЪРЖАЩ 
ЕТАНОЛ

ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА 
НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, 

РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, СЪДЪРЖАЩ 
БИОГОРИВА

Съдържание на 
етанол (% v/v)

Допустимо 
превишение на 
налягането на 
парите (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Допустимото превишение на 
налягането на парите при междинно 
съдържание на етанол, явяващо се 
между стойностите от таблицата, 
следва да се определя чрез линейна 
екстраполация между съдържанието 
на етанол непосредствено над и 
съдържанието непосредствено под 
междинната стойност.

Превишение от 8kPa се разрешава, 
само ако процентът на биогоривата в 
сместа е между 3% и 10%.

Or. de

Обосновка

Compliance with the proposed waivers would be impossible to monitor. In order to make it 
possible to mix ethanol and other biofuels with petrol, the maximum deviation which occurs 
in practice should be taken as a guide value.



PE 396.443v01-00 70/79 AM\688588BG.doc

BG

Изменение, внесено от Claude Turmes и Umberto Guidoni

Изменение 117
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI а (ново) (Директива 98/70/EО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI А 
МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ 
ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
НА ГОРИВАТА
1. В докладите относно емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на всички видове горива се 
вземат предвид следните елементи:
(a) Добиване/производство на суровини, 
включително:
- начина, по който е извършено 
добиването, измерено или оценено за 
всяко място на добив;
- използваната по време на добива 
енергия, която включва изгаряне, 
изтичане и други форми на използване 
на енергия, свързана с процеса;
- въздействието върху преките и 
непреки промени в използването на 
земята (включително изместването на 
селскостопански дейности); 
- количеството на използваната 
енергия при производството и 
прилагането на агрохимични вещества 
на единица енергия;
- въздействието върху въглерода в 
почвата и емисиите, свързани със 
земеделските практики, в частност 
използването на азотни торове; 
- въздействието на вторичните 
продукти;
- използването на гориво за 
производствените машини, на 
единица;
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(б) Транспорт и разпространение, 
включващи:
- транспорт от сондирането до 
мястото на първо 
рафиниране/трансфер въз основа на 
средния CO2-еквивалент за единица 
енергия;
- брой на транспортни километри от 
сондирането до мястото на 
рафиниране/ трансфер;
- брой на транспортни километри от 
мястото на рафиниране/трансфер до 
точката на продажба въз основа на 
средния CO2-еквивалент за единица 
енергия;
(в)Конверсия/рафиниране, включващо:
- количеството енергия, използвано при 
процеса на конверсия/рафиниране на 
единица енергия;
- количеството на CO2-еквиваленти, 
излъчени за единица енергия;
(г) Краен продукт:
- съдържанието на въглерод на единица 
енергия.
2. Комисията определя, по 
целесъобразност, приети стойности за 
място на добив или за неизкопаеми 
горивни компоненти по отношение на 
специфични етапи от оценяването на 
снабдителната верига. Тези приети 
стойности са консервативни по 
отношение на оценката на спестени 
емисии на парникови газове и се 
основават на процесни емисии, чието 
ниво е значително по-високо от 
средното. Доставчиците на горива 
могат да претендират за по-
благоприятен коефициент на емисии, 
ако докажат, че техният продукт 
емитира по-малко парникови газове в 
сравнение с приетата стойност.

Or. en
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Обосновка

Baseline requirements for fuels should be set in sustainability criteria whereas this annex 
should concern only criteria for ghg accounting. Possible default values should be 
conservative and represent significantly worse than average ghg performance in all fuels and 
stages to provide for an incentive for fuel suppliers to "opt-in" and  provide the necessary 
information to allow for the use of more favourable coefficient. 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 118
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI а (ново) (Директива 98/70/EО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI А
МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ 
ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ 
НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗКОПАЕМИ 
ГОРИВА
1. В докладите относно емисиите на 
парникови газове от целия жизнен 
цикъл на всички видове изкопаеми 
горива се вземат предвид следните 
елементи:
(a) Добиване/производство на суровини, 
включително:
- начина, по който е извършено 
добиването, измерено или оценено за 
всяко място на добив;
- оценка на количеството използвана 
енергия по време на добива, която 
включва изгаряне, изтичане и други 
форми на използване на енергия, 
свързана с процеса;
- въздействието на промените в 
използването на земята, включително 
изместването на селскостопанските 
дейности;
- количеството на използваната 
енергия при производството и 
прилагането на агрохимични вещества 
на единица енергия;
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- въздействието на вторичните 
продукти;
- използването на гориво за 
производствените машини, на 
единица;
(б) Транспорт и разпространение, 
включващи:
- транспорт от сондирането до 
мястото на първо 
рафиниране/трансфер въз основа на 
средния CO2-еквивалент за единица 
енергия;
- брой на транспортни километри от 
сондирането до мястото на 
рафиниране/ трансфер;
- брой на транспортни километри от 
мястото на рафиниране/трансфер до 
точката на продажба въз основа на 
средния CO2-еквивалент за единица 
енергия;
(в)Конверсия/рафиниране, включващо:
- количеството енергия, използвано при 
процеса на конверсия/рафиниране на 
единица енергия;
- количеството на CO2-еквиваленти, 
излъчени за единица енергия;
(г) Краен продукт:
- съдържанието на въглерод на единица 
енергия.
2. Преди 1 януари 2011 г. се формулират 
основни стандарти за горивата въз 
основа на емисиите на парникови 
газове от целия жизнен цикъл, 
измерени съгласно параграф 1 на 
настоящото Приложение. 
Стандартите се състоят от 
измерените резултати на доставчика 
на горива с най-добри цялостни 
резултати или средната стойност на 
резултатите на тримата най-добри 
доставчици. По целесъобразност, може 
да се направи разграничение между лек 
и тежък обикновен суров петрол.
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3.  Считано от 1 януари 2011 г., 
намаляването на еквивалентите на 
CO2, както е предвидено в член 7a, 
параграф 2, може да се основава на 
приети стойности за всяко място на 
добив или на фиксирано съдържание на 
CO2 -еквивалентите по цялата 
снабдителна верига ("well-to-wheel"). 
Доставчиците на горива могат да се 
отклоняват от тази стойност в 
положителна насока, ако успеят да 
докажат, че техният продукт 
емитира по-малко парникови газове в 
сравнение с приетата стойност.

Or. en

Обосновка

Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. The Commission will submit in 
December a proposal for a Renewable Energy Directive that will also include a tool for 
calculating GHG performance of biofuels based on a life-cycle analysis. Having two 
Directives covering sustainablity criteria will result in legal confusion.

Изменение, внесено от Claude Turmes

Изменение 119
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI б (ново) (Директива 98/70/ЕО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI Б
КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ГОРИВАТА
Критериите за устойчивост се 
основават на система, при която 
горивните суровини може се проследят 
до техния източник и всички 
предприятия в производствената 
верига на устойчива биомаса са 
сертифицирани.
Критериите гарантират, inter alia, 
следното:
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- не се възпроизвеждат отрицателни 
последици за биоразнообразието и по-
специално, не се провежда 
производство или добив на суровини в 
близост до важни природни или 
национално защитени области, освен 
ако включват отпадъци и дървесни 
остатъци;
- производството на горивни суровини 
не води до обезлесяване или нетна 
загуба на други запаси от въглерод 
(като влажни зони и дългогодишни 
тревни площи) над или под земята;
- международните конвенции и 
разпоредби са съобразени конкретно със 
съответните стандарти на МОТ и 
конвенциите на ООН по отношение на 
закрилата на коренното население;
- не следват сериозни отрицателни 
последици за водните ресурси;
- добивът или производството на 
горивни суровини не оказват 
отрицателно въздействие върху 
качеството на въздуха, водата и 
почвата; 
- провежда се задължително редовно 
осведомяване за социалното 
възздействие на производството на 
биологични суровини и по-специално 
върху цените на хранителните 
продукти, за да се докаже 
отсъствието на отрицателни 
последици, inter alia по отношение на 
продоволственото осигуряване;
- декларация за съгласие от страна на 
представители на местните 
общности/население; 
- обществен достъп до информация и 
участие;
- задължително редовно осведомяване с 
цел да се докаже отстъствието на 
сериозни отрицателни последици от 
преките и непреки промени в 
използването на земята или 
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изместване на селскостопанските 
дейности;
- минимум 60% пряко намаляване на 
емисии на парникови газове от 
неизкопаеми горива, получени от 
биомаса, в сравнение с изкопаемите 
горива;

Or. en

Обосновка

All fuels sold on EU market should comply with sustainability criteria. If fuels produced from 
biomass are expected to be a significant method of compliance under this legislation, extra 
care needs to be taken not to create perverse environmental or climate effects. Such criteria 
should guarantee no significative negative impacts on biodiversity, water resources,  air, 
water and soil quality, or food security, among others. 

Изменение, внесено от Umberto Guidoni

Изменение 120
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI б (ново) (Директива 98/70/ЕО)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI Б
КРИТЕРИИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ГОРИВАТА
Критериите за устойчивост се 
основават на система, при която 
горивните суровини може се проследят 
до техния източник и всички 
предприятия в производствената 
верига на устойчива биомаса са 
сертифицирани.
Критериите гарантират, inter alia, 
следното:
- не следват сериозни отрицателни 
последици за биоразнообразието и по-
специално, не се провежда 
производство или добив на суровини в 
близост до важни природни или 
национално защитени области, освен 
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ако включват отпадъци и дървесни 
остатъци;
- производството на горивни суровини 
не води до обезлесяване или нетна 
загуба на други запаси от въглерод 
(като влажни зони и дългогодишни 
тревни площи) над или под земята;
- международните конвенции и 
разпоредби са съобразени конкретно със 
съответните стандарти на МОТ и 
конвенциите на ООН по отношение на 
закрилата на коренното население;
- не следват сериозни отрицателни 
последици за водните ресурси;
- добивът или производството на 
горивни суровини не оказват 
отрицателно въздействие върху 
качеството на въздуха, водата и 
почвата; 
- провежда се задължително редовно 
осведомяване за социалното 
възздействие на производството на 
биологични суровини и по-специално 
върху цените на хранителните 
продукти, за да се докаже 
отсъствието на отрицателни 
последици, inter alia по отношение на 
продоволственото осигуряване;
- декларация за съгласие от страна на 
представители на местните 
общности/население; 
- обществен достъп до информация и 
участие;
- задължително редовно осведомяване с 
цел да се докаже отстъствието на 
сериозни отрицателни последици от 
преките и непреки промени в 
използването на земята или 
изместване на селскостопанските 
дейности;
- значително намаляване на емисиите 
на парникови газове от неизкопаеми 
горива, получени от биомаса, в 
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сравнение с изкопаемите горива; 

Or. en

Обосновка

All fuels sold on EU market should comply with sustainability criteria. If fuels produced from 
biomass are expected to be a significant method of compliance under this legislation, extra 
care needs to be taken not to create perverse environmental or climate effects. Such criteria 
should guarantee no significative negative impacts on biodiversity, water resources,  air, 
water and soil quality, or food security, among others. 

Изменение, внесено от Andres Tarand и Anders Wijkman

Изменение 121
ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VІ в (ново) (Директива 98/70/ЕО)

ИНДЕКС ЗА УСТОЙЧИВОСТ И ПРАГ 
НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
БИОГОРИВА
В допълнение към разпоредбите на 
Приложения VІ а и VІ б, всички видове 
биогориво за двигатели или други 
технологии за конверсия на енергия 
(например горивни клетки), се 
оценяват и сертифицират в 
съответствие с единен, общ, научно 
обоснован индекс за устойчивост, 
който, както е посочено в член 7 ба), 
параграф 4, определя праг, равняващ се 
поне на 50% намаляване на емисии на 
ПГ и на 100% увеличаване на енергийна 
ефективност, спрямо бензин Eurosuper 
95 при стандартен двигател с 
вътрешно горене; в случаите, когато 
биомасата е получена от култури, 
отглеждани на обработваема земя, 
индексът включва също минимум добив 
на биомаса на хектар, еквивалентен на 
5 тона нефт и максимум използвани 
химически вещества и напоителни 
дейности на хектар.
Методологията и точната 
формулировка на индекса се приемат в 
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съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
11, параграф 2.

Or. en

Обосновка

It is helpful to give some guidance by the European Parliament on methodology before 
discussions start through comitology procedure.
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