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Изменение 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) За постигане на такъв модел на 
енергетиката, който залага на 
възобновяеми енергии, е необходимо да 
се установи стратегическо 
сътрудничество между държавите-
членки, регионите и местните органи 
с цел те да се включат пряко в 
неговото развитие.

Or. es

Изменение 11
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Основното предназначение на 
обвързващите цели е да се осигури 
сигурност на инвеститорите. В този 
смисъл, не е подходящо да се отлага 
вземането на решение дали дадена цел 
да е обвързваща, в зависимост от 
настъпването на бъдещо събитие. По 
тези причини, в изявление към 
Протокола от срещата на 
Европейския съвет от 15 февруари 
2007 г. Комисията заяви, че не счита, 
че обвързващият характер на целите 
трябва да се отложи до момента, 
когато второто поколение биогорива 
се появят в търговско 
разпространение. 

заличава се
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Or. en

Изменение 12
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В светлината на позициите на 
Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент, уместно е да бъдат 
установени задължителни цели за 2020 
г. за 20 % общ дял на възобновяемата 
енергия, както и за 10 % дял на 
възобновяемата енергия за 
транспортни цели спрямо 
потреблението в Европейския съюз.

(8) В светлината на позициите на 
Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент и като има предвид 
анализите на ООН и на Световната 
банка относно въздействието на 
биогоривата върху производството на 
храни, e уместно да бъдат установени 
задължителни цели за 2020 г. за 20 % 
общ дял на възобновяемата енергия 
спрямо потреблението в Европейския 
съюз, като процентният дял на 
енергията от възобновяеми 
източници за транспортни цели се 
определя в зависимост от 
възможностите и по решение на 
държавите членки. 

Or. cs

Обосновка

In spite of the decision taken at the March 2007 Brussels European Council to establish a 
10% share of bio-fuels in each Member State's total transport-related petrol and diesel 
consumption by 2020, responsibility for such a decision should - in view of the decreasing 
amount of land available for food production - be left to the individual Member States.



AM\727576BG.doc 5/51 PE407.810v01-00

BG

Изменение 13
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В светлината на позициите на 
Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент, уместно е да бъдат 
установени задължителни цели за 2020 
г. за 20% общ дял на възобновяемата 
енергия, както и за 10 % дял на 
възобновяемата енергия за 
транспортни цели спрямо
потреблението в Европейския съюз.

(8) В светлината на позициите на 
Комисията, на Съвета и на Европейския 
парламент, е целесъобразно да бъдат 
установени задължителни цели за 
минимален междинен и 20%-ов общ 
дял на възобновяемата енергия в 
крайното потребление в Европейския 
съюз през 2020 г.

Or. en

Обосновка

The European Parliament is in favour of at least 25% share of renewable energies compared 
to the final energy consumption in 2020. The latest scientific and political evidence have 
shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector coming from biomass 
of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must therefore be dropped. 
Sustainable biomass will be more efficiently used for other energy purposes such as electricity 
combined with heat (or cool) production.

Изменение 14
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От друга страна, за целта от 10 
% възобновяема енергия за 
транспортни цели, подходящо е да се 
зададе една и съща цел за всички 
държави-членки, с оглед да се осигури 
съответствие в спецификациите и 
достъпността на транспортните 

заличава се
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горива. Тъй като транспортните 
горива се търгуват лесно, държавите-
членки, които разполагат с по-малки 
количества от съответните ресурси, 
ще могат лесно да си набавят 
възобновяеми транспортни горива от 
други места. При все че технически е 
възможно за Общността да изпълни 
целта за биогоривата само въз основа 
на собствено производство, вероятно 
и желателно е тази цел да бъде 
фактически изпълнена чрез 
съчетание на собствено производство 
и внос. За тази цел, Комисията следва 
да наблюдава предлагането на пазара 
на Общността за биогорива и, ако 
това е уместно, следва да предлага 
подходящи мерки за достигане на 
балансиран подход между 
вътрешното производство и вноса, 
отчитайки развитието на 
многостранните и двустранните 
търговски преговори, а също и 
съображения по отношение на 
околната среда, цените, сигурността 
на енергийните доставки и др.

Or. cs

Обосновка

Responsibility for deciding upon the percentage share of bio-fuels in total transport-related 
petrol and diesel consumption in 2020 should continue to lie with the individual Member 
States.
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Изменение 15
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) От друга страна, за целта от 10 
% възобновяема енергия за 
транспортни цели, подходящо е да се 
зададе една и съща цел за всички 
държави-членки, с оглед да се осигури 
съответствие в спецификациите и 
достъпността на транспортните 
горива. Тъй като транспортните 
горива се търгуват лесно, държавите-
членки, които разполагат с по-малки 
количества от съответните ресурси, 
ще могат лесно да си набавят 
възобновяеми транспортни горива от 
други места. При все че технически е 
възможно за Общността да изпълни 
целта за биогоривата само въз основа 
на собствено производство, вероятно 
и желателно е тази цел да бъде
фактически изпълнена чрез съчетание 
на собствено производство и внос. За 
тази цел, Комисията следва да 
наблюдава предлагането на пазара на 
Общността за биогорива и, ако това е 
уместно, следва да предлага 
подходящи мерки за достигане на 
балансиран подход между 
вътрешното производство и вноса, 
отчитайки развитието на 
многостранните и двустранните 
търговски преговори, а също и 
съображения по отношение на околната 
среда, цените, сигурността на 
енергийните доставки и др.

(10) Вероятно е целите за 
възобновяема енергия да бъдат 
фактически изпълнени чрез съчетание 
на собствено производство и внос. В 
тази връзка Комисията следва да 
наблюдава предлагането на пазара на 
Общността за възбновяеми енергийни 
източници, включително биомаси за 
производство на енергия, като взема 
предвид развитието на многостранните 
и двустранните търговски преговори, 
както и съображения, свързани с
околната среда, социалните аспекти,
цените, сигурността на енергийните 
доставки и др.

Or. en

Обосновка

The Commission must monitor import and export of all energy supply whether it is 
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domestically produced (and consumed) or imported from or  exported to third countries. 
Biomass for energy must in particular be carefully watched. However, the latest scientific and 
political evidence have shown that imposing a binding target on fuels for the transport sector 
coming from biomass of 10% cannot be achieved in a sustainable way. This target must 
therefore be dropped.

Изменение 16
Struan Stevenson

Предложение за директива
Съображение 38а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38а) Терени с високо съдържание на 
въглерод в почвата или 
растителността следва също така 
да не бъдат използвани за реализация 
на други проекти за производство на 
енергия от възобновяеми източници, 
като например строежи на вятърни 
турбини и свързани с тях пътища, 
включително водни пътища и друга 
инфраструктура. Въздействието на 
подобни промени върху естествените 
торфища неизбежно ще доведе до 
пресушаването на торфени блата 
върху обширни територии и до 
отделянето на натрупано въглеродно 
съдържание в атмосферата, като 
така ще предизвика образуване на 
въглероден диоксид. 

Or. en

Обосновка

Peat land is a carbon sink. The construction of windfarms, 'floating roads' and other 
infrastructure leads to the disruption of the natural drainage and the drying out of the peat 
thus releasing vast quantities of carbon dioxide into the atmopshere, creating more carbon 
emissions than the wind farm will ever save.
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Изменение 17
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Съображение 42 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

42а. На основата на докладите и 
анализите на ООН и Световната 
банка от март 2008 г.  е необходимо да 
се изпълни още един критерий за 
производство на биогорива, а именно 
гарантирането на устойчиво 
производство на храни и 
предотвратяване на продоволствена 
криза. 

Or. cs

Изменение 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) С цел да се избегне 
непропорционално административно 
натоварване, следва да бъде изготвен 
списък от приети стойности (default 
values) за най-често срещаните варианти 
на производство на биогорива. При 
всички положения, за биогоривата и 
другите течни горива от биомаса ще 
може да се претендира за установеното 
по този списък ниво на намаление на 
парниковите газове. В случаите, когато 
приетата стойност (default value) на 
намалението на парниковите газове за 
даден производствен вариант е по-малка 
от изискваната минимално допустима 
стойност, ако производителите желаят 

(45) С цел да се избегне 
непропорционално административно 
натоварване, следва да бъде изготвен 
списък от приети стойности (default 
values) за най-често срещаните варианти 
на производство на биогорива. При 
всички положения, за биогоривата и 
другите течни горива от биомаса ще 
може да се претендира за установеното 
по този списък ниво на намаление на 
парниковите газове, без това в никакъв 
случай да означава дискриминация за 
тези държави-членки или региони, 
чиито територии са ниско 
продуктивни поради особености на 
почвата, климата и наличните 
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да демонстрират, че спазват минимално 
допустимата стойност, те ще трябва да 
покажат, че реалните емисии при техния 
производствен процес са по-ниски от 
използваните при изчислението приети 
стойности.

суровини. В случаите, когато приетата 
стойност (default value) на намалението 
на парниковите газове за даден 
производствен вариант е по-малка от 
изискваната минимално допустима 
стойност, ако производителите желаят 
да демонстрират, че спазват минимално 
допустимата стойност, те ще трябва да 
покажат, че реалните емисии при техния 
производствен процес са по-ниски от 
използваните при изчислението приети 
стойности.

Or. es

Обосновка

Avoiding discrimination between Member States and third countries.

Изменение 19
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да стане възможно 
постигането на 10 % дял на 
биогоривата, необходимо е да се 
осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт 
EN 590/2004.

заличава се

Or. en

Обосновка

This is covered by the Fuel Quality Directive.
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Изменение 20
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да стане възможно 
постигането на 10 % дял на 
биогоривата, необходимо е да се 
осигури присъствието на пазара на 
такива смеси на биодизел и дизелово 
гориво, които са с по-високо 
съдържание на биодизел, в сравнение с 
посоченото в европейския стандарт 
EN 590/2004.

заличава се

Or. cs

Изменение 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Насърчителните мерки, предприети 
в съответствие с настоящата директива, 
които представляват държавна помощ 
по смисъла на член 87 от Договора, 
трябва да бъдат съобщени на Комисията 
и одобрени от нея преди тяхното 
прилагане, съгласно член 88, параграф 3 
от Договора. Информацията, 
предоставена на Комисията въз основа 
на настоящата директива, не 
освобождава държавите-членки от 
задължението за уведомяване в 
изпълнение на член 88, параграф 3 от 
Договора.

(51) Държавите-членки, регионите и 
местните органи ще могат да 
определят публични помощи за 
насърчаване на  възобновяемите 
енергии, тъй като първоначално те са 
по-скъпи, отколкото енергиите, 
които заместват, като същевременно 
гарантират, че проникването на 
енергийния пазар не носи 
краткосрочни икономически изгоди 
или по-добри цени за потребителите. 
Насърчителните мерки, предприети в 
съответствие с настоящата директива, 
които представляват държавна помощ 
по смисъла на член 87 от Договора, 
трябва да бъдат съобщени на Комисията 
и одобрени от нея преди тяхното 
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прилагане, съгласно член 88, параграф 3 
от Договора. Информацията, 
предоставена на Комисията въз основа 
на настоящата директива, не 
освобождава държавите-членки от 
задължението за уведомяване в 
изпълнение на член 88, параграф 3 от 
Договора.

Or. es

Обосновка

The best way of backing alternative energies in the Member States is to involve them in public 
aid to promote such energies.

Изменение 22
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Съображение 51а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51а) Възможностите за постигане 
на икономическо развитие чрез 
новаторство и устойчива 
конкурентоспособна енергийна 
политика са известни. Често пъти 
производството на възобновяема 
енергия зависи от местни или 
регионални МСП. Възможностите за 
растеж и осигуряване на заетост, 
които регионалните и местни 
инвестиции във възобновяема енергия 
предоставят на държавите-членки и 
техните региони, имат важно 
значение.  Следователно Комисията и 
държавите-членки трябва да 
подкрепят националните и 
регионални мерки за развитие в тези 
области, да насърчават обмена на 
най-добри практики в 
производството на възобновяема 
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енергия между местни и регионални 
инициативи за развитие и да 
пропагандират използването на 
финансиране от структурните 
фондове в тази област; 

Or. en

Изменение 23
Jill Evans

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, 
както и на 10 % дял на биогоривата 
от потреблението на бензин и 
дизелово гориво във всяка държава-
членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки 
поотделно, но поради мащаба на 
действията на равнището на 
Общността биха могли да бъдат 
осъществени по-добре, Общността може 
да предприеме мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
посочено в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, определен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тези цели.

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20%-ов дял на 
възобновяемите енергийни източници
от общото енергопотребление на 
Общността не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки поотделно, но поради 
мащаба на действието могат да бъдат 
по-успешно осъществени от 
Общността, Общността може да 
приема мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, определен в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
определен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигане на тези цели.

Or. en

Обосновка

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
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must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Изменение 24
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, 
както и на 10 % дял на биогоривата 
от потреблението на бензин и 
дизелово гориво във всяка държава-
членка, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки 
поотделно, но поради мащаба на 
действията на равнището на Общността 
биха могли да бъдат осъществени по-
добре, Общността може да предприеме 
мерки, в съответствие с принципа на 
субсидиарност, както е посочено в член 
5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
изложен в горепосочения член, 
настоящата директива не излиза извън 
обхвата на необходимото за постигането 
на тези цели.

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20%-ов дял на 
възобновяемите енергийни източници 
от общото енергопотребление на 
Общността не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки поотделно, но поради 
мащаба на действията на равнището на 
Общността биха могли а бъдат 
осъществени по-добре, Общността може 
да приема мерки, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, както е 
посочено в член 5 от Договора. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в 
горепосочения член, настоящата 
директива не излиза извън обхвата на 
необходимото за постигането на тези 
цели.

Or. cs
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Изменение 25
Jill Evans

Предложение за директива
Член 2 - параграф  д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „течни горива от биомаса“
означава течни горива за енергийни 
цели, произведени от биомаса;

д) "биомаса за производство на 
енергия" означава твърди, газообразни 
или течни горива за енергийни цели, 
произведени от биомаса;

Or. en

Обосновка

This legislation covers all energy produced from biomass, not just that used as fuel in the 
transport sector or used as liquid fuel in heat and power generation. It is therefore essential 
that this overarching term is defined.

Изменение 26
Jill Evans

Предложение за директива
Член 2 - параграф  е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „биогорива“ означава течни или 
газообразни горива за транспортни 
цели, произведени от биомаса;

е) „транспортни горива, произведени 
от биомаса“ означава течни или 
газообразни горива за транспортни 
цели, произведени от биомаса;

Or. en

Обосновка

Biomass for energy can have many applications such as heat and electricity generation as 
well as transport fuels. This term clearly defines this distinction.
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Изменение 27
Jill Evans

Предложение за директива
Член 2 - параграф  еа (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) "земи с висока консервационна 
стойност" означава:
i) области, съдържащи световно, 
регионално или национално значими 
концентрации на биоразнообразни 
ценности (напр. ендемизми, 
застрашени видове, убежища);
ii) световно, регионално или 
национално значими обширни 
ландшафтни области, в които 
живеят жизнеспособни популации от 
повечето, дори от всички естествено 
съществуващи видове в естествени 
условия на разпространение и 
изобилие;
iii) области, които се намират във или 
съдържат редки или застрашени 
екосистеми;
iv) области, които предоставят 
основни услуги за екосистеми в 
критични ситуации (напр. защита на 
речни басейни, ерозионен контрол);
v) области с основно значение за 
задоволяване на основните 
потребности на местни общности 
(напр. прехрана, здраве);

vi) области с изключително значение 
за традиционната културна 
идентичност на местни общности 
(области от културно, екологично, 
икономическо или религиозно 
значение, определени в 
сътрудничество с въпросните местни 
общности);
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Or. en

Обосновка

High Conservation Value (HCV) must be defined as it forms a cornerstone of article 15 
ensuring the sustainability of fuels from biomass, in particular preserving biodiversity and 
ecological integrity. HCV is defined by a network of organisations including the World 
Conservation Union (IUCN) and the World Bank and is already used by the Forestry 
Stewardship Council (FSC) international timber certification scheme.

Изменение 28
Jill Evans

Предложение за директива
Член 2 - параграф  еб (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) "пустееща, ерозирала или 
маргинална земя" означава земя,
която не е и от 1990 г. насам не е била 
горска площ или влажна зона, т.е. 
земя, която няма висока 
консервационна стойност или не се 
намира в пряка близост до такава 
земя или в рамките на ценни природни 
или държавно защитени територии, и 
която не е била използвана за 
селскостопански цели в продължение 
на най-малко 10 години;

Or. en

Обосновка

Idle, marginal and degraded lands must be defined in this Directive. This definition needs to 
be set-out clearly to ensure that this land, if used for transport fuels from biomass, does not 
have conservation value or high carbon stock value or is otherwise used in the production of 
food. High Conservation Value is an internationally agreed status that protects biodiversity
and ecological integrity. 1990 is the cut-off date for deforestation agreed under the Kyoto 
Protocol.
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Изменение 29
Jill Evans

Предложение за директива
Член 3 - параграф  3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да 
осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми 
източници в транспорта през 2020 г., 
който да е поне 10 % от крайното 
потребление на енергия в транспорта 
в тази държава-членка.

заличава се

При изчисляване на общото потребление 
на енергия в транспорта във връзка с 
предходното изречение (the first 
subparagraph) няма да се отчитат тези 
нефтопродукти, които са различни от 
бензина и дизеловото гориво.

Or. en

Обосновка

The 10% biofuels 2020 target in the Renewables Directive has been suggested by the 
European Council of March 2007. Heads of State and government put however specific pre-
conditions to be fulfilled, i.e. a) the production must be sustainable and b) second generation 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Изменение 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3, алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да 3. Всяка държава-членка следва да 
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осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта през 2020 г., който да е 
поне 10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта през 2015 г., който да е 
най-малко 7,5 %, а през 2020 г. поне 10 
% от крайното потребление на енергия в 
транспорта в тази държава-членка. От 
2015 г. увеличаването на частта на 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, се извършва 
чрез използването на биогорива от 
второ поколение, водород или 
електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници.

Or. es

Обосновка

To take account of the efforts required in the transport sector, there needs to be an interim 
objective of 2015.  From that date the use of first-generation biofuels should be restricted in 
favour of other, environment-friendlier energy sources.

Изменение 31
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да 
осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта през 2020 г., който да е поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка.

3. Всяка държава-членка следва да 
осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта през 2020 г., който да е 
такъв процент от крайното 
потребление на енергия в транспорта, 
какъвто ще отговаря на 
възможностите и решенията на 
дадената държава-членка.

Or. cs



PE407.810v01-00 20/51 AM\727576BG.doc

BG

Обосновка

In spite of the decision taken at the March 2007 Brussels European Council to establish a 
10% share of bio-fuels in each Member State's total transport-related petrol and diesel 
consumption by 2020, responsibility for such a decision should - in view of the decreasing 
amount of land available for food production - be left to the individual Member States.

Изменение 32
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 - параграф  1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка следва да 
приеме подходящ национален план за
действие. В националните планове за 
действие следва да бъдат посочени 
целите на държавите-членки за 
дяловете на енергията от 
възобновяеми източници съответно в 
транспорта, електроенергетиката и 
отоплението и охлаждането през 
2020 г., както и адекватни мерки за 
постигане на тези цели, включително 
национална политика за 
разработване на съществуващите 
ресурси от биомаса и мобилизиране на 
нови ресурси от биомаса за различни 
приложения, както и мерките за 
изпълнение на изискванията на 
членовете с номера от 12 до 17.

1. Всяка държава-членка приема план за 
действие относно енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).
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Изменение 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Предложение за директива
Член 4 - параграф  1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка следва да приеме 
подходящ национален план за действие.

Всяка държава-членка приема подходящ 
национален план за действие на базата 
на плановете за действие в областта 
на енергетиката, разработен на 
местно и регионално равнище и 
координиран с регионалните 
политики и политиките по
отношение на използването на 
земята. Държавите-членки активно 
се консултират с и включват 
регионалните и местни органи на 
ранен етап от подготовката на 
националните планове за действие.

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 
адекватни мерки за постигане на тези 
цели, включително национална 
политика за разработване на 
съществуващите ресурси от биомаса и 
мобилизиране на нови ресурси от 
биомаса за различни приложения, както 
и мерките за изпълнение на 
изискванията на членовете с номера от 
12 до 17.

В националните планове за действие 
следва да бъдат посочени целите на 
държавите-членки за дяловете на 
енергията от възобновяеми източници 
съответно в транспорта, 
електроенергетиката и отоплението и 
охлаждането през 2020 г., както и 
адекватни мерки за постигане на тези 
цели, също така на регионално и 
местно равнище, включително 
национални и регионални политики за 
разработване на съществуващите 
ресурси от биомаса и мобилизиране на 
нови ресурси от биомаса за различни 
приложения, както и мерките за 
изпълнение на изискванията на 
членовете с номера от 12 до 17.
Впоследствие ЕС предоставя на 
регионалните и местни органи 
подробни насоки относно активната 
роля и компетентности, които те 
имат при изпълнението на тези 
планове, като дава практически 
примери за използването на енергия 
от възобновяеми източници на 
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базата на съществуващите най-добри 
практики.

Or. en

Изменение 34
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато няколко държави-членки 
възнамеряват да се стремят 
съвместно да постигнат своите цели, 
всяка от тях посочва подробните 
разпоредби на съответните 
споразумения в своя национален план 
относно енергията, произведена от 
възобновяеми източници.

Or. en

Обосновка

In addition to the national support scheme and in order to facilitate flexibility in achieving the 
interim and overall 2020 renewable energies targets, Member States, if they wish so, could 
cooperate on a voluntary basis through additional flexible instruments such as Transfer 
Accounting Certificates (TAC) or joints projects as set out in Article 9 paragraph c of this 
Directive. Each Member States that have decided so must then describe in details the joint 
agreement in its respective RAP.

Изменение 35
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Най-късно до 30 юни 2009 г. 
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Комисията предоставя 
задължителен образец на план за 
действие относно енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, по който да се ръководят 
държавите-членки и който съдържа 
следните минимални изисквания:
а) референтни статистически данни 
на държавите-членки относно дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в крайното 
енергийно потребление за 2005 г. и за 
последната година, за която има 
налични данни, като крайното 
енергийно потребление се определя 
от:
- твърди горива, нефт, газ, 
възобновяеми енергийни източници, 
електроенергия и топлоенергия 
(производна топлоенергия, 
топлоенергия от топлоцентрали);  
топлинна енергия и електроенергия, 
произведени от възобновяеми и 
невъзобновяеми енергийни източници;
- сектори: промишленост, 
домакинства и услуги, както и 
транспорт;
- електроенергия (без електроенергия 
за топлинно производство и за 
производство на топла вода), 
топлинна енергия (с електроенергия 
за топлинно производство и за 
производство на топла вода) и 
транспорт;  във всеки случай, от 
възобновяеми и невъзобновяеми 
енергийни източници;
б) задължителни общи национални 
цели на държавите-членки, 
определени в част А на приложение І, 
за дела на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в крайното 
енергийно потребление през 2020 г.;
в) задължителни национални 
минимални междинни цели на 
държавите-членки, определени в част 
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Б на приложение І;
г) задължителни междинни и 
национални цели до 2020 г. на 
държавите-членки за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия, енергия за отопление 
и охлаждане, и в транспорта:
i) задължителни цели за дела на 
енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия:
- национална цел за дела на енергията 
от възобновяеми източници в 
производството на електроенергия 
през 2020 г. с цел спазване на 
изискванията в част А на 
приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията от възобновяеми 
източници в производството на 
електроенергия през 2020 г. с цел 
спазване на изискванията в част Б на 
приложение І;
ii) задължителни цели за дела на 
енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в  
производство на енергия за отопление 
и охлаждане:
- национална цел за дела на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, в производството на 
енергия за отопление и охлаждане 
през 2020 г. с цел спазване на 
изискванията в част А на 
приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
производството на енергия за 
отопление и охлаждане с цел спазване 
на изискванията в част Б на 
приложение І;
iii) задължителни цели за дела на 
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енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
транспорта:
- национална цел за дела на енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, в транспорта през 2020 г. 
с цел спазване на изискванията в част 
А на приложение І;
- национални междинни цели за дела 
на енергията, произведена от 
възобновяеми източници, в 
транспорта с цел спазване на 
изискванията в част Б на 
приложение І;
д) мерки за постигане на тези цели:
i) обща таблица на всички мерки за 
насърчаване на използването на 
енергия, произведена от възобновяеми 
източници
ii) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
производството на електроенергия:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове от 12 до 14
iii) мерки за насърчаване на 
използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
производството на енергия за 
отопление и охлаждане:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12 и 13
iv) мерки за насърчаване на 
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използването на енергия от 
възобновяеми източници в 
транспорта:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за изпълнение на 
изискванията по членове 12 и 13 и 
членове от 15 до 17;
v) специфични мерки за насърчаване 
на използването на енергия, 
произведена от биомаса:
- общи мерки, включително данъчни, 
финансови, правни или други 
политики за насърчаване на 
използването на енергия, произведена 
от възобновяеми източници
- специфични мерки за мобилизиране 
на нови биомаси, като се вземат под 
внимание следните принципи:
• необходимото количество биомаса 
за постигане на целите
• определят се типът и произходът 
на биомасата
• следва да е налице съответствие 
между наличието/потенциала/вноса 
на биомаса и целта
• определят се мерки за увеличаване 
на наличието на биомаса, като се 
отчитат други потребители на 
биомаса (отрасли, свързани със 
селското и горското стопанство).
е) оценки:
i) общият очакван принос на всяка 
технология за производство на 
енергия от възобновяеми източници с 
оглед изпълнение на задължителните 
цели до 2020 г. и на задължителните 
междинни цели за дяловете на 
енергията от възобновяеми 
източници при производството на 
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електроенергия, енергия за отопление 
и охлаждане, и транспорт
ii) брутното и окончателно енергийно 
потребление за 2020 г. според 
обичайна стопанска прогноза и 
прогноза за ефективност

iii) стратегическа екологична оценка, 
съгласно предвиденото в Директива 
2001/42/ЕО, която да обединява ползите и 
последиците за околната среда от 
използването на енергия от възобновяеми 
източници.

Or. en

Обосновка

Most of the EU effort on renewable energies will be delivered through improving the national 
framework for the renewable energy investments. The Commission shall therefore make 
available to Member States by 31 March 2010 at the latest a clear harmonised format for the 
national renewable energy action plans, with a view to facilitating the presentation of the 
national action plans and their subsequent analysis.

Изменение 36
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 – параграф  2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите национални планове за действие 
на Комисията най-късно до 31 март 
2010 г.

2. Държавите-членки следва да съобщят 
своите  планове за действие относно 
енергията, произведена от 
възобновяеми енергийни източници, 
на Комисията най-късно до 31 март 
2010 г.

Or. en

Обосновка

To distinguish with the other energy related action plans, the ones dealing specifically with 
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renewable energies will be entitled: Renewable energy action plans (RAP), as already agreed 
by the European Parliament under the INI report of MEP Britta Thomsen on the road map for 
renewable energy in Europe (EP resolution P6-TA(2007)0406 of 25 September 2007).

Изменение 37
Jill Evans

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В тримесечен срок от 
съобщаването от държава-членка на 
план за действие относно енергията, 
произведена от възобновяеми 
източници, съгласно параграф 2, 
Комисията може да отхвърли плана 
или част от него на основание, че 
същият не съдържа всички елементи, 
предвидени в параграф 1б, или е 
несъвместим със задължителните 
цели, определени в приложение І. В 
такъв случай държавите-членки 
предлагат изменения; планът за 
действие не се счита за приет, 
докато Комисията не приеме 
измененията. Комисията мотивира 
всяко свое решение за отхвърляне.

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the Member State progress will be properly monitored, and any failure 
to comply will be swiftly and effectively addressed, stricter procedures should be adopted 
concerning the submitted renewable energy action plans. The latter should be further binding 
on the Member States.
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Изменение 38
Jill Evans

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – алинея е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е)  за малките проекти следва да се 
въведат облекчени процедури за 
получаване на разрешение; и

е) за малките проекти следва да се 
въведат облекчени процедури за 
получаване на разрешение, а за 
децентрализираните устройства, 
използващи възобновяеми източници, 
като фотоелектрическите и 
слънчевите топлинни инсталации, 
малките печки, използващи биомаса, 
и малките инсталации за 
комбинирано микропроизводство на 
енергия от биогаз, разрешенията ще 
се заменят просто с уведомяване на 
компетентния правителствен орган;
и

Or. en

Обосновка

Simple notification instead of burdensome authorisations will speed up penetration of small 
and decentralised renewables.

Изменение 39
Jill Evans

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради.
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прозрачно и да се основава на 
критерии, свързани с:
а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
на закупувана енергия; или 

б) местни ограничения в достъпността 
на възобновяеми енергийни ресурси.

Or. en

Обосновка

Mandatory installation of renewables into all new buildings and major refurbishments are 
key to speed up penetration of renewable energies.

Изменение 40
Markus Pieper

Предложение за директива
Член 12  параграф 4  уводна част и буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови или 
реконструирани сгради. Всяко 
изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с:

4. В своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да изискват използването на минимално 
допустими нива на енергия от 
възобновяеми източници в нови сгради. 
Всяко изключение от тези минимално 
допустими нива следва да бъде 
прозрачно и да се основава на критерии, 
свързани с: 

а) сгради, които са проектирани по 
начин да улавят пасивно енергия или 
да са с ниско или нулево потребление 
на закупувана енергия или

а) енергийната ефективност на 
сградите, които се дефинират въз 
основата на съчетание от 
стандарти, свързани с изолацията, и 
прилаганата отоплителна техника, 
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включително комбинираното 
производство на топло- и 
електроенергия.

Or. de

Обосновка

In new building construction the use of renewable energies is feasible in many cases without 
great additional cost. But further technology options should be open to investors, as they 
often contribute to the aims of security of supply and climate protection even more cost-
effectively. With existing buildings, however, there are often high extra costs involved in the 
subsequent installation of equipment to use renewable energies and they vary considerably 
from case to case. Here financial support by government makes more sense than building 
regulations that would greatly increase the cost in the case of existing buildings and involve 
bureaucratic inspection procedures.

Изменение 41
Jill Evans

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държавите-членки, както и 
техните местни и регионални органи 
ще насърчават активно 
концепциите за сгради,  
произвеждащи повече енергия, 
отколкото консумират, по 
отношение на административните 
сгради и частните жилища от 2010 
г. нататък и ще направят сградите, 
произвеждащи повече енергия, 
отколкото консумират, изискване 
най-късно през 2015 г.
Държавите-членки и техните 
местни и регионални органи 
изискват сградите на публичните 
или други подобни органи на 
национално, регионално и местно 
равнище да се превърнат във 
образцови проекти по отношение на 
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използването на енергия от 
възобновяеми източници и да 
прилагат нормите за 
енергоспестяване от 2012 година.

Покривите на всички публични или други 
подобни сгради ще се предоставят на 
разположение на трети лица за 
инвестиции в инсталации за 
производство на възобновяема енергия.

Or. en

Обосновка

Member States will coordinate with their local and regional authorities concepts for the 
renovation of existing building stock, modernisation of existing or building of new district 
heating and cooling and phasing in of renewable energies.

Изменение 42
Jan Březina

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да насърчават използването на такива
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения на база възобновяема 
енергия, които постигат значително 
намаление на потреблението на енергия. 
Държавите-членки следва да използват 
енергийни или екологични етикети и 
други подходящи сертификати или 
стандарти, разработени на национално 
или европейско равнище, когато 
подобни инструменти съществуват, като 
основа за насърчаване на такива 
системи и съоръжения.

5. Чрез своите строителни наредби и 
правилници, държавите-членки следва 
да насърчават използването, предимно в 
градските райони, където тези 
системи са особено удобни, на 
отоплителни и охладителни системи и 
съоръжения на базата на енергия от 
възобновяеми източници, които 
системи и съоръжения постигат 
значително намаление на потреблението 
на енергия. Държавите-членки следва да 
използват енергийни или екологични 
етикети и други подходящи 
сертификати или стандарти, 
разработени на национално или 
европейско равнище, когато подобни 
инструменти съществуват, като основа 
за насърчаване на такива системи и 
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съоръжения.

Or. en

Обосновка

It is important from the point of view of EU regional policy to underline, in connection with 
the encouragement of energy heating and cooling systems, the urban dimension of the 
promotion of renewable energy sources.

Изменение 43
Jill Evans

Предложение за директива
Член 12  параграф 5  алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на термопомпите, 
държавите-членки следва да 
насърчават използването на такива 
термопомпи, които постигат 
съответствие с минималните 
изисквания за екологично 
етикетиране, въведени с 
Решение 2007/742/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Heat pumps for ambient air are not considered to be renewable energy source. Instead they 
are considered as energy efficiency requirement under Directive  2006/32/EC (energy end-
use efficiency and energy services).
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Изменение 44
Markus Pieper

Предложение за директива
член 13  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса (small-scale biomass boilers and 
stoves), слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни (solar photovoltaic) и 
слънчеви топлинни (solar thermal) 
системи и термопомпи (heat pumps).
Тези схеми следва да са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV.
Всяка държава-членка следва да 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии.

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки, 
използващи биомаса (small-scale biomass 
boilers and stoves), слънчеви 
фотоелектрични преобразувателни (solar 
photovoltaic) и слънчеви топлинни (solar 
thermal) системи и термопомпи (heat 
pumps), в случай че такива не са 
предвидени в съответните 
национални образователни планове.
Тези схеми следва да са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV.
Всяка държава-членка следва да 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии.

Or. de

Обосновка

In view of the high standard of craft training in most Member States this proposed 
certification scheme is too far-reaching.

Изменение 45
Jill Evans

Предложение за директива
Член 13  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки на 
биомаса (small-scale biomass boilers and 

3. Държавите-членки следва да 
разработят схеми за сертифициране на 
монтажници на малки котли и печки, 
използващи биомаса, слънчеви 
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stoves), слънчеви фотоелектрични 
преобразувателни (solar photovoltaic) и 
слънчеви топлинни (solar thermal) 
системи и термопомпи (heat pumps).
Тези схеми следва да са основани на 
критериите, посочени в Приложение IV. 
Всяка държава-членка следва да 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии.

фотоелектрични преобразувателни и
слънчеви топлинни системи и 
геотермални системи. Тези схеми 
следва да са основани на критериите, 
посочени в Приложение IV. Всяка 
държава-членка следва да признава 
сертифицирането, извършено от други 
държави-членки в съответствие с тези 
критерии.

Or. en

Обосновка

Heat pumps for ambient air do not qualify under the renewables Directive. Instead heat 
pumps for geothermal energy do.

Изменение 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Член 13 - параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите-членки се ангажират 
да установят сътрудничество, 
включващо регионалните и местни 
органи, за да могат те да участват 
пълноценно в разработването на 
информационни програми, програми 
за повишаване на съзнанието, за 
насочване и обучение.

Or. es

Обосновка

The regional and local authorities play an important role in education and training and are 
increasingly being asked by citizens to improve the quality of information currently provided.
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Изменение 47
Markus Pieper

Предложение за директива
член 14  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да 
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Също така, те следва да 
предоставят приоритетен достъп до 
мрежата на произведената от 
възобновяеми енергийни източници 
електроенергия. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на преносните 
системи следа да дават приоритет на 
тези инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна 
система.

2. Без това да противоречи на 
поддържането на надеждността и 
безопасността на електроенергийната 
мрежа, държавите-членки следва да 
осигурят, от страна на операторите на 
преносните системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Също така, те следва да 
предоставят приоритетен достъп до 
мрежата на произведената от 
възобновяеми енергийни източници 
електроенергия. При диспечерското 
управление на електрогенериращите 
инсталации, операторите на преносните 
системи следва да дават приоритет на 
тези инсталации, които използват 
възобновяеми енергийни източници, 
доколкото това се позволява от 
сигурността на функционирането на 
националната електроенергийна система 
и не пречи на експлоатацията на 
централи за комбинирано 
производство на електро- и 
топлоенергия.

Or. de

Обосновка

The promotion and use of renewable energies and combined heat and power generation both 
aim to increase security of supply and climate protection and should be regarded as equally 
important instruments for fulfilling those aims. In individual cases the contribution of the 
plant concerned to security of supply and climate protection should be evaluated while also 
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considering the economic aspects. 

Изменение 48
Jill Evans

Предложение за директива
Член 14  параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Комисията и заинтересованите 
държави-членки ще разработят 
съгласуван подход за развитие на 
използването на вятърната и 
морската енергия в Северно и в 
Балтийско море. Този план ще 
включва ускорени процедури за 
издаване на разрешения. 
Изграждането на необходимата 
мрежова инфраструктура както в 
морето, така и на сушата ще бъде 
проект от приоритетно значение в 
рамките на инициативата за 
трансевропейски мрежи. 
Комисията и заинтересованите 
държави-членки ще разработят 
съгласуван подход за развитие на 
използването на вятърната и 
слънчевата енергия в 
средиземноморския регион за 
производство на електроенергия, 
както в, така и извън ЕС. 
Изграждането на необходимата 
мрежова инфраструктура ще бъде 
проект от приоритетно значение в 
рамките на инициативата за 
трансевропейски мрежи.

Or. en

Обосновка

The development of the off-shore wind and marine potentials  in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterrean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.
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Изменение 49
Jill Evans

Предложение за директива
Член 14 параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8в. Държавите-членки и техните 
регионални и местни органи 
предприемат необходимите стъпки 
за развитие на топлофикационна 
инфраструктура, при която се взема 
предвид развитието на 
производството на централно 
отопление и охлаждане от големи 
съоръжения въз основа на биомаса, 
слънчева и геотермална енергия. В 
своите национални планове за 
действие държавите-членки ще 
направят оценка на необходимостта 
от изграждане на нова 
инфраструктура с цел да се улесни 
включването на количествените 
стойности на произведената в 
централи отоплителна и 
охладителна енергия от възобновяеми 
източници, които са необходими за 
постигане на националните цели за 
2020 г.

Or. en

Обосновка

The large-scale uptake of renewables in heating and cooling will depend on the availability of 
the necessary district heating and cooling infrastructure. National, regional and local 
authorities have a crucial role to play in this respect.
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Изменение 50
Jill Evans

Предложение за директива
Член 15  параграф 1  алинея в

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съответствие на условията за 
финансова подкрепа за потреблението 
на биогорива и други течни горива от 
биомаса.

д) съответствие на условията за 
финансова подкрепа за потреблението 
на биомаса за производство на 
енергия.

Or. en

Обосновка

This legislation covers all energy produced from biomass, not just that used as fuel in the 
transport sector. The sustainability criteria set out in this article should not be restricted to 
transport fuels as all biomass production, including that used in the generation of heat and 
electricity, can have some impacts associated with it which need to be addressed.

Изменение 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2, алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение на настоящия 
параграф (the first subparagraph) ще се 
прилага от 1 април 2013 г.

В случай, че биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, са 
произведени от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през юни 2009 
г., първото изречение на настоящия 
параграф (the first subparagraph) ще се 
прилага от 1 януари 2015 г.

Or. es

Обосновка

In the current wording many EU regions that have promoted the production of biofuels 
through support schemes will be excluded from arrangements for achieving the aims that this 
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directive lays down. To provide legal certainty for operators there is a need to allow them a 
reasonable period to adapt their production processes to the stricter emission requirements of 
this directive.

Изменение 52
Jill Evans

Предложение за директива
Член 15  параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Транспортните горива от 
биомаса, които са взети под внимание 
за целите, посочени в параграф 1, се 
ограничават до горива, произведени 
от
а) отпадъци или остатъчни 
вещества, включително биогаз,
б) суровини, произвеждани върху  
пустееща, ерозирала или маргинална 
земя с нетно намаляване на 
въглеродните емисии, свързани с 
ползването на земята, за период от 
10 години;  

в) гориво, произведено от суровини, които 
не пораждат емисии, свързани с пряко 
или непряко променен начин на 
използване на земята. 

Or. en
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Изменение 53
Jill Evans

Предложение за директива
Член 15  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Биогоривата и другите течни 
горива, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
т.е. от терени с един от следните 
видове статут през или след януари 
2008 г., независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

3. Биомасата за производство на 
енергия, различна от транспортните 
горива, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не се  
произвежда от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
освен ако не се състои от законни и 
регулирани потоци от отпадъци или 
остатъчна дървесина, като резултат 
от законни управленски практики на 
консервация. Това включва терени, 
които са имали един от следните 
видове статут през или след 1990 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

(-а) земи с висока консервационна 
стойност

(а) естествени гори, т.е. гори за които не 
е известна значителна човешка намеса 
или където последната значителна 
човешка намеса е била много отдавна и 
това е позволило да бъдат възобновени 
естественият състав от горски видове и 
естествените процеси;

(а) естествени гори, т.е. гори за които не 
е известна значителна човешка намеса 
или където последната значителна 
човешка намеса е била много отдавна и 
това е позволило да бъдат възобновени 
естественият състав от горски видове и 
естествените процеси;

(б) райони, обозначени с оглед защита 
на природата, освен ако не бъде 
доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата;

(б) райони, обозначени с оглед защита 
на природата, освен ако не бъде 
доказано, че производството на 
съответната суровина не засяга 
защитата на природата;

(в) пасища (grassland) с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища с 
множество различни растителни 
видове, които не 
се наторяват и не са деградирали (not 
degraded).

(в) пасища (grassland) с висока степен на 
биоразнообразие, т.е. пасища, които 
поддържат естествения състав от 
биологични видове и екологични 
характеристики и процеси и които не 
се наторяват.

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 

Комисията ще установи критериите и 
географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в буква в). Такава мярка, 
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предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, следва да бъде приета в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3.

Or. en

Изменение 54
Jan Březina

Предложение за директива
Член 15  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не са 
произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с 
един от следните видове статут през 
или след януари 2008 г. и които в 
последващ период вече нямат такъв 
статут:

4. Суровини, използвани за 
производството на биогорива и 
другите течни горива от биомаса, които 
се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, следва да се добиват от:

(а) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища; 

а) гори, които се управляват и 
използват според критериите за 
устойчиво управление на горите, 
приети на Министерската 
конференция по опазването на горите 
в Европа или според съпоставими 
критерии, установени в рамките на 
други процеси от регионалната 
политика за горите и съобразени с 
националното горско и екологично 
законодателство;

б) трайно залесени райони, т.е. 
терени с площ над 1 хектар, височина 
на дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или 
с дървета, които могат да достигнат 
тези прагове на място (in situ);

б) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища; торфът, 
добит за целите, посочени в параграф 
1, не надвишава естествения годишен 
добив.
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Разпоредбите в настоящия параграф 
не следва да се прилагат ако по 
времето, когато суровината е добита, 
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

Or. en

Обосновка

It would be useful to enable the use of peat as a renewable source of energy, but under certain 
conditions that would ensure the sustainability of its use.

Изменение 55
Jill Evans

Предложение за директива
Член 15  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да не са произведени от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през или след 
януари 2008 г. и които в последващ 
период вече нямат такъв статут:

4. Биомасата за производство на 
енергия, различна от транспортните  
горива, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, следва да не е 
произведена от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през 1990 г. и 
които в последващ период вече нямат 
такъв статут:

(а) мочурища (wetlands), т.е. почви 
покрити или наситени с вода 
постоянно или през значителна част 
от годината, включително 
естествени торфища;

(а) мочурища (wetlands), 

(аа) торфища,
б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 1 хектар, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от 
короните (canopy cover) над 30 %, или с 
дървета, които могат да достигнат тези 
прагове на място (in situ); 

б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 0,5 хектара, височина на 
дърветата над 5 м и с покритие от короните 
(canopy cover) над 10%, или с дървета, 
които могат да достигнат тези прагове на 
място (in situ); 



PE407.810v01-00 44/51 AM\727576BG.doc

BG

Разпоредбите в настоящия параграф не 
следва да се прилагат ако по времето, 
когато суровината е добита, 
съответният терен е имал същия 
статут като през януари 2008 г.

ба) савана и храсталаци (savannah and 
scrubland), т.е. терени с дървета, храсти 
и пасища  с високи въглеродни запаси;

бб) постоянни пасища (permanent 
grassland), т.е. ливади и пасищни земи 
(rangelands and pasture lands), които са 
били с тревиста растителност и са 
използвани като пасища в течение на 
поне 20 години.

Or. en

Изменение 56
Jill Evans

Предложение за директива
Член 15  параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Независимо от това дали 
суровините са произведени в рамките 
или извън територията на 
Общността, биомасата за 
производство на енергия  не се взема 
под внимание във връзка с целите, 
посочени в параграф 1, освен ако 
суровината, от която са произведени, 
е произведена съобразно следните 
критерии: 
а) зачитане на правата по отношение 
на земята на местните общности и 
коренното население съобразно 
Декларацията на ООН относно 
правата на коренното население и 
други относими международни рамки 
като:
- правото на земеползване е доказуемо  
и не е законно оспорвано от местните 
общности с доказуеми права;
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- ползването на земя за биомаса за 
производство на енергия не намалява 
законните, обичайните или 
традиционните права на други  
ползватели без тяхното доброволно, 
предварително и информирано 
съгласие и 
б) процедури за консултиране и 
комуникация с местното население и 
заинтересувани групи посредством 
техните собствени институции;
в) спазване на националното право, 
свързано със здравето и 
безопасността на работниците, 
както и с минималното трудово 
възнаграждение;
г) спазване на съответните 
конвенции и препоръки на 
Международната организация на 
труда; 
д) договори с дребни селскостопански 
производители, които са  разумни, 
прозрачни и спазвани.  По-специално:
- договорените плащания се 
осъществяват своевременно и всички 
разходи, такси и налози са обяснени 
ясно и договорени предварително;
- ценообразуването по отношение на  
вложените материали, услугите и 
продукцията е ясно обяснено

- схемите за погасяване на дългове са 
напълно прозрачни и функционират при 
разумен лихвен процент.

Or. en
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Изменение 57
Jill Evans

Предложение за директива
Член 15  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки следва да не 
отказват, поради други основания за 
устойчиво развитие, отчитане за 
посочените в параграф 1 цели на 
такива биогорива и други течни 
горива, които са добити в 
съответствие с изискванията на 
настоящия член.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Jana Bobošíková

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а (нов) 
Критерии за устойчивост с оглед 

осигуряването на хранителни 
продукти

Биогоривата и други биотечности не 
следва да се отглеждат с предимство 
на земя, предназначена за 
производството на хранителни 
продукти.

Or. cs

Обосновка

The impact of this Directive should be viewed in the light of the UN and World Bank analyses 
(which show that the main reason for a food crisis is the high cost of bio-fuel manufacture) and 
the objections expressed by the European Environmental Agency's scientific committee in 
respect of the Commission's plan (the purpose of which is to ensure that bio-fuels account for 
10% of all fuels by 2020).
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Изменение 59
Jill Evans

Предложение за директива
Член 17  параграф 1  алинея a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) за биогоривата, по отношение на 
които е дадена в Част А или Част Б 
на Приложение VII приета стойност 
(default value) на намалението на 
емисиите на парникови газове за 
съответния начин на производство на 
биогоривото, при изчислението следва 
да се използва тази приета стойност;

заличава се

Or. en

Изменение 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Член 19 - параграф 1 - буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) публичната помощ за тези 
енергии, в която може да се включи 
използването на структурни фондове 
за научноизследователска и развойна 
дейност в областта на енергийните 
технологии съобразно Европейския 
стратегически план за енергийни 
технологии.

Or. es

Обосновка

The use of Community instruments such as the Structural Funds should strengthen research, 
development and innovation capacity in these areas.
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Изменение 61
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 19  параграф 1  алинея к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) очакваното въздействие на 
инвестициите в производство на 
енергия от възобновяеми енергийни  
източници върху целите за 
регионално развитие.

Or.

Изменение 62

Jana Bobošíková

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията ще наблюдава произхода 
на биогоривата и на другите течни 
горива от биомаса, използвани в 
Общността, както и въздействието на 
тяхното производство върху 
земеползването в Общността и в тези 
трети страни, които са основни 
доставчици. Мониторингът ще се 
основава на доклади от държавите-
членки, подадени съгласно член 19, 
параграф 1 и тези на съответните трети 
страни, междуправителствени 
организации, научни проучвания и 
всякакви други видове информация. 
Също така, Комисията ще наблюдава 
промените в цените на суровините, 
свързани с енергийното използване на 
биомаса и всякакви положителни и 
отрицателни ефекти върху сигурността 

1. Комисията ще наблюдава произхода 
на биогоривата и на другите течни 
горива от биомаса, използвани в 
Общността, както и въздействието на 
тяхното производство върху 
земеползването в Общността и в тези 
трети страни, които са основни 
доставчици. Мониторингът ще се 
основава на доклади от държавите-
членки, подадени съгласно член 19, 
параграф 1 и тези на съответните трети 
страни, междуправителствени 
организации, научни проучвания и 
всякакви други видове информация. 
Също така, Комисията ще наблюдава 
промените в цените на суровините, 
свързани с енергийното използване на 
биомаса и всякакви положителни и 
отрицателни ефекти върху сигурността 
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на снабдяването с храна. на снабдяването с храна в основните 
трети държави-доставчици.. Като 
при това взема под внимание 
докладите на ООН и на Световната 
банка.

Or. cs

Обосновка

The current UN and World Bank analyses show that the main reason for a food crisis is the 
high cost of bio-fuel manufacture. The Commission should take those studies into consideration.

Изменение 63
Lambert van Nistelrooij

Предложение за директива
Член 20  параграф 5  алинея г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието на инвестициите  
на държавите-членки и на регионите 
в производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
върху регионалния растеж и 
заетостта.

Or. en

Изменение 64
Jill Evans

Предложение за директива
Приложение I  точка Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Индикативната крива, спомената в 
член 3, параграф 2, се определя в 
зависимост от следните стойности на 
дела на енергията от възобновяеми 

Задължителните минимални 
междинни цели, посочени в член 3, 
параграф 2, се определят в зависимост 
от следните стойности на дела на 
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източници: енергията от възобновяеми източници:

Or. en

Обосновка

In order to ensure that the overall 2020 ECand Member States  targets are met, it is 
necessary that mandatory  interim targets are also adopted. The trajectory  proposed under 
this annex 1B is starting very low and leaves the biggest uptake of renewables for the last 
years before 2020. Not fulfilling this curb will make it very difficult for Member States to 
reach their 2020 target. In that sense it should be considered as the absolute necessary 
minimum.

Изменение 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Предложение за директива
Приложение VII В - точка В - параграф 16 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление следва да се 
отчитат всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада под действието на 
параграф 14, с изключение на 
селскостопанските остатъци като 
например слама, меласа (bagasse), 
люспи, кочани и черупки. За 
страничните продукти с отрицателно 
енергийно съдържание ще се приема, 
във връзка с разглежданите изчисления, 
че енергийното им съдържание е 
нулево.

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
връзка с това изчисление следва да се 
отчитат всички странични продукти, 
включително електроенергията, която 
не попада под действието на 
параграф 14. За страничните продукти с 
отрицателно енергийно съдържание ще 
се приема, във връзка с разглежданите 
изчисления, че енергийното им 
съдържание е нулево. 

Or. es

Обосновка

Some products such as straw should be treated as subproducts rather than residues. In many 
Member States straw is used as feed in stockbreeding, so it should be permissible to include it 
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in the calculation of the greenhouse gas emission balance.
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