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Изменение 69
Peter Liese

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1, и 
член 95 от него, 

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 175, параграф 1, и 
член 95 от него, по отношение на член 
12, параграф 6, и членове 15, 16 и 17,

Or. en

Изменение 70
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Както е посочено в работния 
документ на Комисията, SEC(2008)57, 
схеми за подпомагане могат да бъдат 
изключени от усилията на 
държавите-членки да подкрепят 
мерки за защита на околната среда.  
Тъй като въпросите на енергията и 
климата са тясно свързани помежду 
си, на държавите-членки следва да 
бъдат давани стимули да инвестират 
в екологични форми на производство 
на енергия, които да не допринасят за 
повече емисии на парникови газове.
 Като част от тези усилия и за да се 
гарантира постигането на всички 
цели на държавите-членки, 
държавите-членки следва да 
предприемат действия, с които да 
гарантират, че енергийните 
източници, които не допринасят за 
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повече емисии на въглероден двуокис 
биват третирани не по-малко 
благоприятно,

Or. sv

Обосновка

As the Commission's working document on the support of electricity from renewable energy 
sources, SEC (2008)57, demonstrates, financial incentives play an important part in the 
search for a solution to climate policy. Since the environment and climate are closely linked 
issues, the Member States should be encouraged to invest in energy production which does 
not contribute to further greenhouse gas emissions, in order to meet the Kyoto Protocol 
targets and reduce such emissions. From a climate perspective, it is directly disadvantageous 
to have State support schemes which give less favourable treatment to production sources 
which do not contribute to further greenhouse gas emissions. Distorting forms of State aid 
may impede the development of a future sustainable system by discriminating against 
solutions which are particularly beneficial in terms of reducing carbon dioxide.

Изменение 71
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По-специално, увеличението на 
използването на биогорива за 
транспортни цели е един от най-
ефективните инструменти, чрез които 
Общността може да намали своята 
зависимост от внос на нефт — област, в 
която проблемът със сигурността на 
доставките е особено остър, както и да 
окаже влияние на пазара на горивата 
за транспортни цели.

(2) Наред с повишаването на 
енергийната ефективност, 
увеличението на използването на 
енергия от биомаса и други 
възобновяеми източници в 
транспортния сектор е един от най-
ефективните инструменти, чрез които 
Общността може да намали своята 
зависимост от внос на нефт — област, в 
която проблемът със сигурността на 
доставките е особено остър, както и да 
поведе сектора по устойчив път на 
развитие.

Or. en
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Изменение 72
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) По-специално, увеличението на 
използването на биогорива за 
транспортни цели е един от най-
ефективните инструменти, чрез които 
Общността може да намали своята 
зависимост от внос на нефт — област, в 
която проблемът със сигурността на 
доставките е особено остър, както и да 
окаже влияние на пазара на горивата за 
транспортни цели.

(2) По-специално, увеличението на 
използването на възобновяеми 
енергийни източници за транспортни 
цели е един от най-ефективните 
инструменти, чрез които Общността 
може да намали своята зависимост от 
внос на нефт за транспортния 
отрасъл — област, в която проблемът 
със сигурността на доставките е особено 
остър, както и да окаже влияние на 
пазара на горивата за транспортни цели.

Or. de

Обосновка

Die Abhängigkeit vom Erdöl im Verkehrssektor ist nicht nur durch den Einsatz von 
Biokraftstoffen zu lösen. Der Einsatz von mit erneuerbaren Energien produziertem 
Wasserstoff oder Strom muss auch dem Ziel 10% erneuerbare Energien im Verkehrssektor bis 
2020 angerechnet werden. Um Klarheit zu schaffen, muss hier von einem erneuerbaren Ziel 
im Verkehrssektor gesprochen werden.

Изменение 73
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ дял 
на енергията от възобновяеми 
източници и целта за 10% възобновяема 
енергия в транспорта са уместни и 
постижими задачи, както и че наличието 
на законодателна рамка с обвързващи 

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ дял 
на енергията от възобновяеми 
източници и целта за 10% възобновяема 
енергия в транспорта са уместни и 
постижими задачи, както и че наличието 
на законодателна рамка с обвързващи 
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цели би осигурило на стопанската 
общност необходимата дългосрочна 
стабилност, за да могат да бъдат 
вземани рационални инвестиционни 
решения в областта на възобновяемата 
енергия. 

цели следва да осигури на стопанската 
общност необходимата дългосрочна 
стабилност, за да могат да бъдат 
вземани рационални инвестиционни 
решения в областта на възобновяемата 
енергия. Докато аргументите в полза 
на целта за 20%-ов общ дял на 
енергията от възобновяеми 
източници печелят значително 
надмощие, целта за 10% възобновяема 
енергия в транспорта трябва да се 
наблюдава отблизо и да се 
преразглежда редовно.

Or. en

Изменение 74
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ дял 
на енергията от възобновяеми 
източници и целта за 10% възобновяема 
енергия в транспорта са уместни и
постижими задачи, както и че 
наличието на законодателна рамка с
обвързващи цели би осигурило на 
стопанската общност необходимата 
дългосрочна стабилност, за да могат да 
бъдат вземани рационални 
инвестиционни решения в областта на 
възобновяемата енергия.

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20 % общ 
дял на енергията от възобновяеми
източници и целта за 10 % възобновяема 
енергия в транспорта могат да са 
постижими задачи, при условие, че има 
иновации и нови технологически 
постижения, че се разрешат 
проблемите на устойчивото развитие 
и се поставят реалистични срокове за 
изпълнение. Евентуални обвързващи 
цели следва да осигурят на стопанската 
общност необходимата дългосрочна 
стабилност, за да могат да бъдат 
вземани рационални инвестиционни 
решения в областта на възобновяемата 
енергия.

Or. en
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Обосновка

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.

Изменение 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ 
дял на енергията от възобновяеми 
източници и целта за 10% 
възобновяема енергия в транспорта са 
уместни и постижими задачи, както и 
че наличието на законодателна рамка с 
обвързващи цели би осигурило на 
стопанската общност необходимата 
дългосрочна стабилност, за да могат да 
бъдат вземани рационални 
инвестиционни решения в областта 
на възобновяемата енергия. 

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че цел за най-малко
20%-ов общ дял на енергията от 
възобновяеми източници би била 
постижима, както и че наличието на 
рамка с обвързващи цели следва да 
осигури на стопанската общност 
необходимата дългосрочна стабилност 
по пътя към изграждане на 
икономика, основаваща се на 
възобновяеми енергийни източници.

Or. en

Обосновка

The Commission Renewable Energy Roadmap has been assessed by the Council and the 
Member States. This must be considered by the Commission when drafting this kind of 
Съображение. The Изменение clarifies this.
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Изменение 76
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ дял 
на енергията от възобновяеми 
източници и целта за 10% 
възобновяема енергия в транспорта са 
уместни и постижими задачи, както 
и че наличието на законодателна рамка 
с обвързващи цели би осигурило на 
стопанската общност необходимата 
дългосрочна стабилност, за да могат да 
бъдат вземани рационални 
инвестиционни решения в областта на 
възобновяемата енергия. 

(4) Пътната карта за възобновяема 
енергия показа, че целта за 20% общ дял 
на енергията от възобновяеми 
източници, вписана в законодателна 
рамка с обвързващи цели, би осигурило 
на стопанската общност необходимата 
дългосрочна стабилност, за да могат да 
бъдат вземани рационални 
инвестиционни решения в областта на 
възобновяемата енергия.

Or. it

Обосновка

A 20% target for renewable energy sources, in conjunction with effective energy savings in all 
sectors, is credible and achievable, while a binding 10% target for the transport sector is 
questionable, particularly if it covers biofuels alone.

Изменение 77
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Държавите-членки следва 
специално да се стремят да 
диверсифицират съчетанието от 
възобновяеми енергии в транспортния 
сектор. Следователно 20% от 
общата 10%-ова цел за възобновяема 
енергия в транспортния сектор 
следва да бъдат осигурени от 
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възобновяеми източници, различни от 
биомаса. 

Or. en

Обосновка

It is important to emphasise and promote the fact that the 10 % target for transport can be 
met by all forms of renewable energy not just biomass. 

Изменение 78
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Срещата на Европейския съвет в 
Брюксел от март 2007 г. потвърди 
ангажимента на Общността за развитие 
в рамките на цялата Общност на 
възобновяемата енергия след 2010 г. 
Тази среща утвърди задължителна цел 
за 2020 г. за 20 % дял на възобновяемата 
енергия от общото енергопотребление 
на Общността, както и задължителна 
цел за 2020 г., която трябва да бъде 
постигната от всяка държава-членка, за 
минимум 10 % дял на биогоривата от 
потреблението на бензин и дизелово 
гориво в транспорта през 2020 г., като 
тези цели следва да бъдат постигнати по 
икономически ефективен начин. 
Европейският съвет декларира, че 
обвързващият характер на целта за 
биогоривата е уместен, при условие, че 
те се произвеждат по устойчиво развит 
начин, че биогоривата от второ 
поколение се появяват в търговско 
разпространение, а също така, че 
Директива 98/70/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
1998 г. относно качеството на 
бензиновите и дизеловите горива и за 

(5) Срещата на Европейския съвет в 
Брюксел от март 2007 г. потвърди 
ангажимента на Общността за развитие 
в рамките на цялата Общност на 
възобновяемата енергия след 2010 г. 
Тази среща утвърди задължителна цел 
за 2020 г. за 20 % дял на възобновяемата 
енергия от общото енергопотребление 
на Общността, както и задължителна 
цел за 2020 г., която трябва да бъде 
постигната от всяка държава-членка, за 
минимум 10 % дял на биогоривата от 
потреблението на бензин и дизелово 
гориво в транспорта през 2020 г., като 
тези цели следва да бъдат постигнати по 
икономически ефективен начин. 
Европейският съвет декларира, че 
обвързващият характер на целта за 
биогоривата е уместен, при условие, че 
те се произвеждат по устойчиво развит 
начин, че биогоривата от второ 
поколение се появяват в търговско 
разпространение, а също така, че 
Директива 98/70/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 октомври 
1998 г. относно качеството на 
бензиновите и дизеловите горива и за 
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изменение на Директива 93/12/ЕИО 
бъде изменена, за да се даде възможност 
за прилагане на адекватни съотношения 
на смесване. 

изменение на Директива 93/12/ЕИО 
бъде изменена, за да се даде възможност 
за прилагане на адекватни съотношения 
на смесване. Като се има предвид, че е 
малко вероятно така наречените 
биогорива второ поколение да 
пробият на пазара и да се наложат 
убедително преди 2020 г., очевиден е 
рискът биогоривата първо поколение 
напълно да завладеят пазара -
развитие, което е възможно да доведе 
до нежелани последствия по 
отношение на продоволствената 
сигурност, биоразнообразието, 
обезлесяването и т. н. Следователно 
трябва да се въведат строги 
критерии за устойчивост и да се 
подчертае, че значителна част от 
10%-та цел за транспортния сектор 
следва да бъде осигурена от 
възобновяеми източници, различни от 
биогорива.

Or. en

Изменение 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, 

заличава се
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когато второто поколение биогорива 
се появят в търговско 
разпространение.

Or. en

Изменение 80
Riitta Myller

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.

(6) Основното предназначение на 
обвързващите цели е да се осигури 
сигурност на инвеститорите. При все 
това, обвързващата цел от 10% 
енергия от възобновяеми източници, 
използвана в транспорта, следва да 
бъде постоянно оценявана на базата 
на научно проверими и екологично, 
социално и икономически устойчиви 
критерии.

Or. fi

Изменение 81
Eija-Riitta Korhola

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 

(6) Основното предназначение на 
обвързващите цели е да се осигури 
сигурност на инвеститорите. При все 
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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.

това множеството неизвестни, 
свързани с производството на 
възобновяеми енергии и биогорива в 
настоящия момент, изискват по-
внимателен подход, отколкото се 
смяташе досега. Следователно 
обвързващите цели за 20% и за 10% 
следва да бъдат преразгледани.

Or. en

Обосновка

Builds on the rapporteur's Amendment 4. Increase in the overall share of energy from the 
renewable sources is urgently needed, but we must avoid rushing into setting mandatory 
targets that can not be met sustainably within the given timeframe.

Изменение 82
Johannes Lebech

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. 

(6) Основното предназначение на 
обвързващите цели е да се осигури 
сигурност на инвеститорите и да се 
насърчи продължително развитие на 
технологиите за производство на 
енергия от всички видове 
възобновяеми източници.  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 
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характер на целите трябва да се отложи 
до момента, когато второто поколение 
биогорива се появят в търговско 
разпространение.

Or. en

Изменение 83
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейският парламент, в своята 
Резолюция относно Пътната карта за 
възобновяема енергия в Европа, призова 
Комисията да представи до края на 2007 
г. предложение за законодателна рамка 
за възобновяемата енергия, като се 
позова на важното значение на 
задаването на цели за дела на 
възобновяемите енергийни източници 
на равнище както на ЕС, така и на 
държавите-членки.

(7) Европейският парламент, в своята 
Резолюция относно Пътната карта за 
възобновяема енергия в Европа, призова 
Комисията да представи до края на 2007 
г. предложение за законодателна рамка 
за възобновяемата енергия, като се 
позова на важното значение на 
задаването на обвързващи цели за дела 
на възобновяемите енергийни 
източници за електричество, 
транспорт, отопление и охлаждане, 
както и обвързващи цели на равнище 
ЕС и държавите-членки.

Or. en

Изменение 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 

(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 
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енергия, както и за 10 % дял на 
възобновяемата енергия за 
транспортни цели спрямо
потреблението в Европейския съюз.

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 85
Riitta Myller

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, 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. Целите и общите 
политически рамки, най-вече 
методът на изчисление на емисиите 
на парникови газове, следва да бъдат 
редовно преразглеждани.

Or. fi
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Изменение 86
Dorette Corbey

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 20 %-
ов общ дял на възобновяемата енергия, 
както и за 10 %-ов дял на 
възобновяемата енергия за транспортни 
цели в потреблението в Европейския 
съюз през 2020 г. 30% от последната 
се осигуряват от електричество, 
водород или енергия от 
лигноцелулозна биомаса или 
водорасли.

Or. en

Обосновка

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.

Изменение 87
Roberto Musacchio

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 

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

г., които да бъдат постигнати на 
основата на задължителни годишни 
цели, за 20 % общ дял на 
възобновяемата енергия, както и да се 
разгледа възможността за 
установяване на 8%-ов дял на 
възобновяемата енергия за транспортни 
цели спрямо потреблението в 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Per agevolare un obiettivo cosí ambizioso nel settore dei trasporti è opportuno rendere piú 
credibile l'obiettivo complessivo ed articolarne il raggiungimento attraverso la sua 
articolazione su base annuale, verificabile e modulabile nei suoi possibili incrementi.

Изменение 88
Eija-Riitta Korhola

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 индикативни цели за 20 % -
ов общ дял на възобновяемата енергия, 
както и за 10 %-ов дял на 
възобновяемата енергия за транспортни 
цели в потреблението в Европейския 
съюз през 2020 г. .

Or. en

Обосновка

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.
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Изменение 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

В същото време е вероятно 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 / 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 90
Roberto Musacchio

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) От друга страна, за целта от 8%
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. Независимо от 
факта, че транспортните горива се 
търгуват лесно, държавите-членки, 
които разполагат с по-малки количества 
от съответните ресурси, следва да 
насочат инвестиционните си усилия 
към енергоспестяването и към други 
възобновяеми източници, а не само 
към придобиване на 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, при 
установен дял от 80% за национално 
и/или общностно производство. 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 
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развитието на многостранните и 
двустранните търговски преговори, а 
също и съображения по отношение на 
околната среда, цените, сигурността на 
енергийните доставки и др.

Or. it

Обосновка

Importing biofuels from outside the Community at a time when there is serious alarm about 
food shortages cannot be used as the main means of meeting the emissions target. The 
Member States should therefore import smaller quantities of biofuels and focus their efforts 
on research and investment in new technologies within the EU..

Изменение 91
Riitta Myller

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 

(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 
целите си за употреба на 
възобновяема енергия в транспорта 
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 
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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.

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. fi

Изменение 92
Gyula Hegyi

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 

(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. Би било благоприятно и 
технически е възможно за Общността да 
изпълни целта за биогоривата само въз 
основа на собствено производство, за да 
минимизира вноса на биогорива. 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, като взема 
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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. 

предвид развитието на многостранните 
и двустранните търговски преговори, 
както и съображения, свързани с
околната среда, цените, сигурността на 
енергийните доставки и др.

Or. en

Обосновка

The biofuel targets should be reached using mainly using the agricultural surplus capacity of 
the EU.

Изменение 93
Matthias Groote

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 

(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 възобновяема енергия в 
транспорта 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 
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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. 

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, намалението на 
емисиите на парникови газове и др.

Or. el

Изменение 94
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Държавите-членки се стремят 
да диверсифицират видовете 
възобновяема енергия във всички 
сектори на транспорта. До 2011 г. 
Комисията ще представи 
предложения за стратегия за 
увеличаване използването на 
възобновяема енергия във всички 
сектори на транспорта до Съвета и 
до Европейския парламент.

Or. en

Обосновка

So far there has been a very strong focus on renewable energy in road transport, but it is 
important to promote the use of renewable energy in all transport sectors.  2011 is suggested 
as the deadline so the proposals can be included in the next financial perspectives.



AM\727647BG.doc 23/172 PE407.817v01-00

BG

Изменение 95
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигури постигането на 
крайните цели, всяка държава-членка 
следва да работи за постигането на 
индикативна крива, трасираща пътя към 
постигането на нейните цели, а също и 
да формулира национален план за 
действие (national action plan)
включващ цели по сектори, като се има 
също предвид, че съществуват 
различни видове приложения на 
биомасата и затова е от съществено 
значение да бъдат мобилизирани нови 
ресурси от биомаса.

(11) За да се осигури постигането на 
крайните цели, всяка държава-членка 
следва да работи за постигането на 
индикативна крива, трасираща пътя към 
постигането на нейните цели, а също и 
да формулира национален план за 
действие (national action plan)
включващ цели по сектори. Тъй като 
въпросите на енергията и климата са 
тясно свързани помежду си, на 
държавите-членки следва да бъдат 
давани стимули да инвестират в 
екологични форми на производство на 
енергия, които да не допринасят за 
повече емисии на парникови газове. С 
оглед на усилията за разрешаване на 
климатичния проблем е от значение 
да бъде изтъкнато, че по отношение 
на данъчната политика неутралните 
спрямо климата енергийни 
източници следва да бъдат 
третирани не по-малко благоприятно 
от други източници на производство.

Or. sv

Изменение 96
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се осигури постигането на 
крайните цели, всяка държава-членка 
следва да работи за постигането на 
индикативна крива, трасираща пътя към 

(11) За да се осигури постигането на 
крайните цели, всяка държава-членка 
следва да работи за постигането на 
индикативна крива, трасираща пътя към 
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постигането на нейните цели, а също и 
да формулира национален план за 
действие (national action plan),
включващ цели по сектори, като се има 
също предвид, че съществуват 
различни видове приложения на 
биомасата и затова е от съществено 
значение да бъдат мобилизирани нови 
ресурси от биомаса. 

постигането на нейните цели, а също и 
да формулира национален план за 
действие (national action plan),
включващ цели по сектори и 
конкретни мерки за насърчаване на 
търсенето и предлагането на 
възобновяеми енергийни технологии.

Or. en

Изменение 97
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Общността и държавите-
членки следва да насочат значителни 
финансови средства за изследвания и 
развитие на възобноваемите 
енергийни технологии.  Един логичен 
източник на средства са приходите 
от схемата за търговия с емисии. 
Нещо повече, Европейският 
институт по технологии следва да 
даде приоритетно значение на 
изследванията и развитието на 
възобноваемите енергийни 
технологии.

Or. en
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Изменение 98
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Необходимо е да бъдат 
формулирани недвусмислени правила за 
изчисление на дела на енергията от 
възобновяеми източници.

(14) Необходимо е да бъдат 
формулирани прозрачни и 
недвусмислени правила за изчисление 
на дела на енергията от възобновяеми 
източници.

Or. en

Изменение 99
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) необходимо е въвеждането на 
прецизен способ за оценка на ефекта 
на заместване вследствие 
насърчаването на употребата на 
биогорива като заместител на 
горивата, произведени на базата на 
нефт. За тази цел от първостепенно 
значение е въвеждането на 
понятието за нетна енергия или 
EROI (енергийна възвръщаемост на 
инвестирана енергия), определено на 
основата на анализ на енергийния 
жизнен цикъл.

Or. it

Обосновка

Taking account of the transport energy component of the overall cost of biofuels will, among 
other things, prevent excessive use being made of imports from developing countries, which 
have an adverse impact on food production in those countries. Such assessments will also 



PE407.817v01-00 26/172 AM\727647BG.doc

BG

foster the use of locally produced biomass, which is the only means of ensuring genuine 
environmental benefits and avoiding ethical problems.

Изменение 100
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) При изчисляване на дела на 
електроенергията от водноелектрически 
централи, ефектите от климатичните 
колебания следва да бъдат изглаждани 
чрез използване на формула за 
нормализация на данните.

(15) При изчисляване на дела на 
електроенергията от водноелектрически 
централи и вятърна енергия, ефектите 
от климатичните колебания следва да 
бъдат изглаждани чрез използване на 
формула за нормализация на данните.

Or. en

Обосновка

The production of wind power fluctuates greatly due to climatic variation and should 
therefore also be subject to the normalisation rule. 

Изменение 101
Peter Liese

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Необходим е координиран подход 
за разработване на обучение, както и да 
бъде дадена възможност за подходящо 
сертифициране на лица, които 
инсталират малки съоръжения за 
възобновяема енергия, с оглед да се 
избегнат изкривявания на пазара и да се 
осигури високо качество на продуктите 
и услугите за потребителите. 
Националните сертификационни схеми 
следва взаимно да се признават от 

(28) Необходим е координиран подход 
за разработване на обучение, както и да 
бъде дадена възможност за подходящо 
сертифициране на лица, които 
инсталират малки съоръжения за 
възобновяема енергия, с оглед да се 
избегнат изкривявания на пазара и да се 
осигури високо качество на продуктите 
и услугите за потребителите. 
Националните сертификационни схеми 
следва взаимно да се признават от 
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държавите-членки и по тази причина 
следва да се основават на един минимум 
от хармонизирани принципи, с отчитане 
на европейските технически стандарти и 
съществуващите режими за обучение и 
квалификация на монтажници на 
съоръжения за възобновяема енергия. 
Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно 
признаването на професионални 
квалификации13 ще продължи да е
валидна по въпросите, които не 
попадат под действието на 
настоящата директива, като 
например признаването на 
професионалните квалификации на 
доставчици/монтажници, които не 
са сертифицирани в една държава-
членка.

13 OВ L255, 30.9.2005 г., стр.22.

държавите-членки и по тази причина 
следва да се основават на един минимум 
от хармонизирани принципи, с отчитане 
на европейските технически стандарти и 
съществуващите режими за обучение и 
квалификация на монтажници на 
съоръжения за възобновяема енергия. 
Признаването на професионалната 
квалификация при регулираните 
професии както и досега подлежи на 
разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 7 септември 2005 г. 
относно признаването на 
професионални квалификации. 
Доколкото започването или 
упражняването на професионалното 
инсталиране на малки съоръжения са 
регулирани, то условията за 
признаването на професионалната 
квалификация са предвидени в 
Директива 2005/36/EО, тези условия 
важат и за лица, сертифицирани за 
инсталиране на малки съоръжения в 
друга държава-членка.

Or. de

Обосновка

Die Richtlinie 2005/36/EG regelt die Anerkennung von Berufsqualifikationen bei 
reglementierten Berufen umfassend und abschließend. Sie muss auch weiterhin für 
Installateure gelten, die sich freiwillig nach der Richtlinie zu erneuerbaren Energien haben 
zertifizieren lassen. Die Installation von Anlagen mit erneuerbaren Energien macht nur einen 
Teil des Berufsbildes von beispielsweise Heizungsinstallateuren oder Dachdeckern aus.

Изменение 102
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Разходите за присъединяването към (30) Разходите за присъединяването към 
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мрежата на нови производители на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници следва да бъдат 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни, като следва 
надлежно да се отчете ползата за 
мрежата от наличието на 
присъединените производители.

мрежата на нови производители на 
електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници следва да бъдат 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни, като следва 
надлежно да се отчете ползата за 
мрежата от наличието на 
присъединените производители. 
Разходите по свързването на нови 
производители на газ от възобновяеми 
енергийни източници към мрежата 
следва да бъдат обективни, прозрачни 
и недискриминационни.

Or. en

Обосновка

Provisions should be planned for gas production too, not only for electricity.

Изменение 103
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Производството на биогорива 
следва да бъде устойчиво развито от 
екологична гледна точка. Следователно, 
за биогоривата, които се прилагат за 
изпълнение на посочените в настоящата 
директива цели, както също и за 
биогоривата, които ползват подкрепа от 
настоящите насърчителни схеми, следва 
да се въведе изискване да отговарят на 
критериите за устойчиво екологично 
развитие.

Производството на биогорива следва да 
бъде устойчиво развито от екологична 
гледна точка и в съответствие с 
трудовото право. Следователно, за 
биогоривата, които се прилагат за 
изпълнение на посочените в настоящата 
директива цели, както също и за 
биогоривата, които ползват подкрепа от 
настоящите насърчителни схеми, следва 
да се въведе изискване да отговарят на 
критериите за устойчиво екологично 
развитие и да бъдат съобразени с 
конвенциите на Международната 
организация на труда относно 
правата на трудещите се и 
условията на труд.
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Or. it

Обосновка

Compliance with labour legislation should be an essential criterion, on a par with 
environmental sustainability, and ratification and implementation of the principal labour 
standards laid down by the ILO should be verified.

Изменение 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се избегнат ненужни и 
обемисти проучвания от страна на 
стопанските оператори и за да се 
избегне преустройването на терени с 
високи въглеродни запаси, които в 
крайна сметка ще се окажат 
неотговарящи на условията за 
отглеждане на суровини за биогорива 
и за други течни горива от биомаса, 
необходимо е да не бъдат 
преустройвани с такава цел тези 
видове терени, чиито въглеродни
запаси след преустройството не биха 
могли, в рамките на един разумен 
период от време (имайки предвид 
спешната необходимост от 
противодействие на изменението в 
климата), да бъдат компенсирани с 
намаление на емисиите на парникови 
газове в резултат на ползването на 
горепосочените горива. Описите на 
въглеродните запаси в почвите в целия 
свят водят до заключението, че в тази 
категория следва да бъдат включени
мочурливите и трайно залесените 
територии. 

(38) За да се избегне конкуриране за 
храни и фуражи и имайки предвид 
спешната необходимост от 
противодействие на изменението в 
климата и евентуалните значителни 
отрицателни последици от 
парниковите газове при непряка 
промяна в използването на земята, 
необходимо е да не бъдат 
преустройвани с цел производство на 
горива за транспорта земите, 
използвани за производство на храна и 
фураж.  Горивата за транспорт от 
биомаса следа да се ограничат до 
производство от пустеещи, ерозирали 
или маргинални земи без висока 
стойност за биоразнообразието, 
където прякото преустройство в 
ползването на земята води до нетно 
намаляване на въглеродните емисии и 
където не се наблюдават значителни 
местни отрицателни последици за 
околната среда или други последици. 
Описите на въглеродните запаси в 
почвите в целия свят водят до 
заключението, че от производството 
на биомаса за енергийни цели следва 
да бъдат изключени мочурливите и 
трайно залесените територии.
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Or. en

Изменение 105
Struan Stevenson

Предложение за директива
Съображение 38a (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 двуокис. 

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 106
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) При изчисляване на емисиите на 
парникови газове при производството и 
използването на горивата, следва да 
бъдат отчитани и съответните 
странични продукти. За целите на 
анализа на цялостната политика в тази 
област, подходящ е методът на 
заместването (substitution method). Но за 
регулаторни цели във връзка с отделни 
оператори или отделни партиди горива 
за транспортни цели, методът на 
заместването не е подходящ. В тези 
случаи, най-подходящ за използване е 
методът на разпределение на енергията 
(energy allocation method), защото той е 
лесно приложим, предсказуем във 
времето, свежда до минимум 
контрапродуктивните стимули и дава 
резултати, които по принцип са 
сравними с порядъка на резултатите, 
получавани по метода на заместването.  
За целите на анализа на цялостната 
политика, в своите доклади Комисията 
трябва да привежда и резултати, 
получени по метода на заместването.

(44) При изчисляване на емисиите на 
парникови газове при производството и 
използването на горивата, следва да 
бъдат отчитани и съответните 
странични продукти. За целите на 
анализа на цялостната политика в тази 
област, подходящ е методът на 
заместването (substitution method). Но за 
регулаторни цели във връзка с отделни 
оператори или отделни партиди горива 
за транспортни цели, методът на 
заместването не е подходящ. В тези 
случаи, най-подходящ за използване е 
методът на разпределение на енергията 
(energy allocation method), защото той е 
лесно приложим, предсказуем във 
времето, свежда до минимум 
контрапродуктивните стимули и дава 
резултати, които по принцип са 
сравними с порядъка на резултатите, 
получавани по метода на заместването. 
При все това, в случай че 
разпределението на енергията не е 
уместно, то следва да бъде заместено 
с разпределение според масата, на 
базата на съдържанието на сухо 
вещество.
За целите на анализа на цялостната 

политика, в своите доклади Комисията
трябва да привежда и резултати, 
получени по метода на заместването.

Or. fr

Обосновка

L’allocation énergétique ne permet pas de prendre en considération les coproduits riches en 
protéines qui ne sont pas destinés à la combustion. C’est pourquoi, il faut introduire de la 
flexibilité dans la méthodologie afin que, dans le cas où l’allocation énergétique n’est pas 
pertinente, elle puisse être remplacée par l’allocation massique sur base de la teneur en 
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matière sèche.  Ceci est important étant donné que les coproduits riches en protéines 
résultant de la fabrication des biocarburants ont un rôle important à jouer dans le 
déplacement des cultures de protéines importées.

Изменение 107
Gyula Hegyi

Предложение за директива
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) За да се избегне насърчаването на 
отглеждане на суровинни култури за 
биогорива и за други течни горива от 
биомаса на места, където това ще 
предизвика големи емисии на 
парникови газове, приетите стойности 
(default values) за отглеждане на 
селскостопански култури ще бъдат 
определени само за такива места, където 
такъв ефект може да бъде изключен с 
висока степен на надеждност.

(46) За да се избегне насърчаването на 
отглеждане на суровинни култури за 
биогорива и за други течни горива от 
биомаса на места, където това ще 
предизвика големи емисии на 
парникови газове, приетите стойности 
(default values) за отглеждане на 
селскостопански култури ще бъдат 
определени само за такива места, където 
такъв ефект може да бъде изключен с 
висока степен на надеждност. ЕС следва 
да разчита главно на вътрешно 
производство на биогорива от 
селскостопанския си излишък, тъй 
като една от целите на 
производството на биогорива е да се 
намали зависимостта от внос на 
изкопаеми горива.

Or. en

Обосновка

In order to decrease the rate of the imported fossil fuels and to ensure the achievement of 
environmental objectives European originated biofuel mainly should be used in the EU.
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Изменение 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 in the scope of the Fuel Quality Directive.

Изменение 109
Roberto Musacchio

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. xm
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Обосновка

In coerenza con le premesse di evitare un ricorso esclusivo ai biocarburanti ma privilegiare 
un'ampia gamma di energie rinnovabili.

Изменение 110
Gyula Hegyi

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.

(48) За да стане възможно постигането 
на 10 % дял на биогоривата, необходимо 
е да се гарантира наличие на 
биогорива второ поколение и 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.

Or. en

Обосновка

The 10% share of biofuel target can only be reached if second generation biofuel is widely 
available.

Изменение 111
Matthias Groote

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 

(48) За да стане възможно постигането 
на 10 % дял на енергията от 
възобновяеми източници в 
транспорта до 2020 г., необходимо е 
да се осигури присъствието на пазара на 
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с по-високо съдържание на биодизел, в 
сравнение с посоченото в европейския 
стандарт EN 590/2004.

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.

Or. en

Изменение 112
Johannes Lebech

Предложение за директива
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи 
— включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
— от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи — от 
друга страна. Държавите-членки могат
да насърчават инвестициите за 
разработване на такива видове 
технологии за възобновяема енергия, 
които се нуждаят от време, за да станат 
конкурентноспособни. 

(52) При съставянето на техните 
насърчителни системи, държавите-
членки могат да насърчават 
използването на такива биогорива, 
които осигуряват допълнителни ползи 
— включително ползите на 
разнообразяване на суровините в 
случаите на биогорива, произвеждани от 
отпадъци, от нехранителни целулозни 
материали и от лигноцелулозни 
материали, като бъде отчетена 
разликата в себестойността на 
произведената енергия при 
използването на традиционни биогорива 
— от една страна, и на тези видове 
биогорива, които са свързани с 
допълнителни странични ползи — от 
друга страна. Държавите-членки следва 
също така да насърчават инвестициите 
за проучване и разработване на други
видове технологии за възобновяема 
енергия, които се нуждаят от време, за 
да станат конкурентноспособни. 

Or. en
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Изменение 113
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Тъй като основното предназначение 
на мерките, формулирани в членовете от 
15 до 17 на настоящата директива, е да 
се осигури правилно функциониране на 
вътрешния пазар чрез хармонизиране на 
условията за устойчиво развитие, на 
които биогоривата и течните горива от 
биомаса трябва да отговарят с оглед на 
определени цели, като по този начин 
бъде улеснена търговията между 
държавите-членки с отговарящи на 
тези условия биогорива и други течни 
горива от биомаса, тези разпоредби се 
основават на член 95 от Договора. Тъй 
като основното предназначение на 
всички останали мерки, формулирани в 
настоящата директива, е защитата на 
околната среда, те се основават на член 
175, параграф 1 от Договора.

(53) Тъй като основното предназначение 
на мерките, формулирани в членовете от 
15 до 17 на настоящата директива, е да 
се осигури правилно функциониране на 
вътрешния пазар и прилагането на 
съществуващото законодателство в 
областта на околната среда и 
трудовите правоотношения чрез 
хармонизиране на условията за 
устойчиво развитие, на които 
биогоривата и течните горива от 
биомаса трябва да отговарят с оглед на 
определени цели и чрез установяване 
на изискването търговията между 
държавите-членки да отговаря на 
конкретни условия, тези разпоредби се 
основават на член 95 от Договора. Тъй 
като основното предназначение на 
всички останали мерки, формулирани в 
настоящата директива, е защитата на 
околната среда, те се основават на член 
175, параграф 1 от Договора.

Or. it

Обосновка

The reference to compliance with and harmonisation of market conditions in accordance with 
Article 95 of the Treaty should also cover compliance with Community environmental and 
labour legislation. Article 175 provides the detailed legal basis for the environmental aspects 
of the directive as a whole.
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Изменение 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
must be commercially available. Since March 2007, evidence is growing that these conditions 
will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.
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Изменение 115
Roberto Musacchio

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 % дял на 
възобновяемата енергия от общото 
енергопотребление на Общността, както 
и на 8%-ов дял на възобновяемата 
енергия в транспортния сектор, 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.

Or. it

Обосновка

In keeping with the principle of avoiding exclusive use of biofuels and promoting the use of a 
wide range of renewable energy sources.

Изменение 116
Matthias Groote

Предложение за директива
Съображение 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на 20 % дял на 

(57) Тъй като общите цели за постигане 
до 2020 г. на обвързващ 20 %-ов дял на 
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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.

възобновяемите енергийни източници
от общото крайно енергопотребление на 
Общността, както и на обвързващ 10%-
ов дял на енергията от възобновяеми
енергийни източници в 
транспортните сектори във всяка 
държава-членка, 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

Изменение 117
Riitta Myller

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 

(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 потреблението на 
възобновяема енергия в транспорта
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 
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принципа на пропорционалност, 
определен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигане на тези цели.

принципа на пропорционалност, 
определен в същия член, настоящата 
директива не надхвърля необходимото 
за постигане на тези цели.

Or. fi

Изменение 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 57a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57а) За да се улесни целесъобразното 
развитие на възобновяема 
инфраструктура е важно да се 
обезпечи пълна съгласуваност с 
Директиви 2000/60/EО, 79/409/ЕИО и 
92/43/ЕИО. 

Or. en

Обосновка

Renewable energy development should be developed as quickly and coherently as possible. 
The choice of renewable technologies is often determined by local natural conditions 
therefore the appropriate local siting for installations is important.

Изменение 119
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задават задължителни цели за общия 
дял в енергопотреблението на енергия 
от възобновяеми източници, както и за 

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници, която 
укрепва националните насърчителни 
схеми на държавите-членки и им дава 
възможност за постигане на целите 
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дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея са установени и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

за развитие. С нея се задават 
задължителни цели за общия дял в 
енергопотреблението на енергия от 
възобновяеми източници, както и за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея са установени и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, а също така 
се дава възможност за съвместно 
постигане от страна на няколко 
държави-членки на задължителните 
цели за развитие.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задават задължителни цели за общия 
дял в енергопотреблението на енергия 
от възобновяеми източници, както и за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, 

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
определят задължителни цели за ЕС и 
национални цели за общия дял в 
енергопотреблението на енергия от 
възобновяеми източници. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
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в нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея са установени и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея се установяват критерии за 
устойчиво развитие по отношение на 
енергията от биомаса.

Or. en

Обосновка

Sustainability criteria must also include social conditions.

Изменение 121
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
задават задължителни цели за общия 
дял в енергопотреблението на енергия 
от възобновяеми източници, както и за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея са установени и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

Настоящата директива установява обща 
рамка за насърчаването на енергията от 
възобновяеми източници. С нея се 
определят индикативни цели за общия 
дял в енергопотреблението на енергия 
от възобновяеми източници, както и за 
дела на енергията от възобновяеми 
източници в транспорта. Също така, в 
нея се формулират правила относно 
гаранциите за произход, 
административните процедури и 
присъединяването към 
електроенергийната мрежа, във връзка с 
енергията от възобновяеми източници. 
В нея се установяват и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на биогоривата и другите 
течни горива от биомаса.

Or. en
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Обосновка

Increase in the overall share of energy from the renewable sources is urgently needed, but we 
must avoid rushing into setting mandatory targets that can not be met sustainably within the 
given timeframe.

Изменение 122
Peter Liese

Предложение за директива
Член 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „енергия от възобновяеми 
източници“ означава енергия от 
възобновяеми неизкопаеми енергийни 
източници: вятърна, слънчева, 
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води и 
биогазове;

а) „енергия от възобновяеми 
източници“ означава енергия от 
възобновяеми неизкопаеми енергийни 
източници: вятърна, слънчева, 
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
инсталации за отпадни води и 
биогазове, използвани особено за 
отопление и охлаждане;

Or. en

Изменение 123
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 2 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „енергия от възобновяеми 
източници“ означава енергия от 
възобновяеми неизкопаеми енергийни 
източници: вятърна, слънчева, 
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 

а) „енергия от възобновяеми 
източници“ означава енергия от 
възобновяеми неизкопаеми енергийни 
източници: вятърна, слънчева, 
геотермална енергия, енергия на 
вълните, енергия от приливи и отливи, 
водноелектрическа енергия, биомаса, 
сметищен газ, газ от пречиствателни 
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инсталации за отпадни води и 
биогазове;

инсталации за отпадни води, утайки и 
биогазове;

Or. en

Обосновка

The definition of renewable energy covers actually landfill gas, sewage treatment plantgas 
and biogases but does not cover wastewater sludge, which should be considered as renewable 
energy source too.

Изменение 124
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 2 - буква а a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа). Комисията може да адаптира 
определението съобразно техническия 
прогрес в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Based on the Renewable Electricity Directive 2001/77 the definition of renewable energy does 
not cover several sources and technologies such as wastewater sludge. In order to take into 
account future development of new technologies the Commission should be authorised to 
amend the definition through a Comitology procedure. 

Изменение 125
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„биомаса“ означава биоразградима 
част от продукти, отпадъци или 

„биомаса“ означава биологически 
материал, който не е напълно 
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остатъци от земеделието 
(включително растителни и 
животински вещества), лесовъдство 
и свързани промишлености, както и 
биоразграждаща се част от 
промишлени и градски отпадъци;

разграден или литифициран; 

Or. en

Обосновка

The definition of "biomass" is too narrow excluding some/new renewables (like algae). Wider 
definition would make it possible to perceive different types of biomass. In ecology biomass is 
defined as organic matter.

Изменение 126
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „биомаса“ означава биоразградимата 
част на продукти, отпадъци или 
остатъци от земеделието (включително 
растителни и животински вещества), 
горското стопанство и свързаните с тях 
промишлености, както и 
биоразградимата част на промишлени и 
битови отпадъци;

б) „биомаса“ означава биоразградимата 
част на продукти, отпадъци или 
остатъци от земеделието (включително 
растителни и животински вещества), 
горското стопанство и свързаните с тях 
промишлености, както и 
биоразградимата част на промишлени и 
битови отпадъци и частта, която 
може да се превърне в газ посредством 
обработка с висока температура;

Or. en
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Изменение 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „биомаса“ означава биоразградимата 
част на продукти, отпадъци или 
остатъци от земеделието 
(включително растителни и животински 
вещества), горското стопанство и 
свързаните с тях промишлености, както 
и биоразградимата част на промишлени 
и битови отпадъци;

б) „биомаса“ означава биоразградимата 
част на продукти, отпадъци или 
остатъчни продукти на земеделието 
(включително растителни и животински 
вещества) и аквакултурата, горското 
стопанство и свързаните с тях 
промишлености, както и отделената 
събрана биоразградимата част на 
промишлени и битови отпадъци;

Or. en

Обосновка

The existing definition excludes biomass from aquacultural products such as algae. 
Furthermore, biodegradable waste is generally much better recycled or composted, while the 
process gases can of course be used for energy generation. Also, since the biodegradable 
fraction of municipal and industrial waste typically has a low net energy output, this 
Directive should therefore promote the separation of this type of waste.

Изменение 128
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Член 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „крайно потребление на енергия“ 
("final consumption of energy") обхваща 
енергийните продукти, доставяни за 
енергийни цели на обработващата 
промишленост, транспорта, 
домакинствата, услугите, селското 
стопанство, горското стопанство и 
рибното стопанство, включително 
потреблението на електроенергия и 
топлинна енергия от енергийния сектор 

в) „крайно потребление на енергия“
("final consumption of energy") обхваща 
енергийните продукти, доставяни за 
енергийни цели на обработващата 
промишленост, транспорта, 
домакинствата, частната търговия и
услугите, селското стопанство, горското 
стопанство и рибното стопанство, 
включително потреблението на 
електроенергия и топлинна енергия от
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за целите на производството на 
електроенергия и топлинна енергия и 
включително загубите при 
разпределението на електроенергия и 
топлинна енергия;

енергийния сектор за целите на 
производството на електроенергия и 
топлинна енергия и включително 
загубите при разпределението на 
електроенергия и топлинна енергия;

Or. en

Изменение 129
Peter Liese

Предложение за директива
Член 2 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението на 
топлинна енергия под формата на пара, 
гореща вода или охладени течности, от 
централен източник за производството 
им, по разпределителна мрежа, до 
множество сгради, за използване за 
отопление, технологична топлина или 
охлаждане;

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението на 
топлинна енергия под формата на пара, 
гореща вода или охладени течности, от 
централен източник за производството 
им, по разпределителна мрежа, до 
множество сгради, за използване за 
отопление, технологична топлина или 
охлаждане, която е осигурена от 
възобновяеми източници;

Or. en

Изменение 130
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Член 2 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението на 
топлинна енергия под формата на пара, 
гореща вода или охладени течности, от 
централен източник за производството 

г) „топлофикация или мрежови 
охладителни системи“ ("district heating 
or cooling") означава разпределението на 
топлинна енергия под формата на пара, 
гореща вода или охладени течности, от 
централен източник за производството 
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им, по разпределителна мрежа, до 
множество сгради, за използване за 
отопление, технологична топлина или 
охлаждане;

им, по разпределителна мрежа, до 
множество сгради или индустриален 
потребител, за използване за 
отопление, технологична топлина или 
охлаждане;

Or. en

Изменение 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 - буква 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 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 – буква 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
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Обосновка

Horizontal Изменение to change the term biofuel to a more appropriate and accurate one, 
i.e. transport fuel from biomass. The term biofuel is misleading to consumers as ‘bio’ is in 
many countries associated with organic production and environmentally friendly products.

Изменение 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 - буква е a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) „влажна зона“ означава земя, 
покрита или просмукана от вода 
постоянно или през значителна част 
от годината;

Or. en

Обосновка

Wetland must be defined in this Directive. Wetlands are important carbon stores and if 
converted can result in the release of significant quantities of greenhouse gases. Non drained 
peatlands, e.g. pristine peatland, are definitely included in this definition.

Изменение 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 - буква е б) (нова)

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 
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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.

Изменение 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 2 - буква е в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) "агрогорива" са горива, 
произведени от биомаса, която се 
отглежда върху обработваема земя и 
се конкурира за обработваемата земя 
с производство на храни или фуражи;

Or. en

Изменение 136
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – буква (ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) "целево счетоводно 
удостоверение" (ТАС) е електронен 
документ, обозначен по специфичен 
начин, който служи като 
доказателство, че определено 
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количество енергия е произведено от 
възобновяеми източници и може да 
послужи за отчитането на 
постигнати определени 
задължителни цели в издаващата 
държава-членка или в други държави-
членки;

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 137
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – буква (з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„насърчителна схема“ (“support 
scheme”) означава схема, 
произхождаща от намеса на пазара 
от страна на държава-членка, която 
подпомага пазарната реализация на 
енергията от възобновяемите 
източници чрез намаляване на 
себестойността на тази енергия, 
увеличаване на продажната ѝ цена 
или увеличаване, посредством 
задължение за възобновяема енергия 
или по друг начин, на обема на 
покупките на такава енергия;

„насърчителна схема“ (“support 
scheme”) означава схема, която създава 
или поддържа допълнителни стимули 
за развитието и използването на 
енергия от възобновяеми източници. 
Такива национални насърчителни 
схеми обхващат по-специално зелени 
сертификати, инвестиционни 
помощи, освобождаване от или 
облекчаване на данъци, данъчни 
отстъпки или преки схеми за пряко 
ценово подпомагане, по-специално 
схеми за плащане по преференциални 
цени или специални премии за 
захранването;

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
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Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 138
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) най-малкото следните продукти 
се считат за биогорива:
а) „биоетанол“: Неденатуриран 
етилов алкохол (подпозиция 2207 10 
00  от комбинираната номенклатура) 
с алкохолно съдържание по обем най-
малко 99 % vol, който се произвежда 
от биомаса и/или биоразградимата 
част на отпадъците, и чийто 
качества съответстват най-малкото 
на нормата EN 15376  и използван 
като биогориво;
b) Biodiesel: метилов естер, 
произведен от растителни масла или 
животински мазнини с качеството 
на дизелово гориво, който се използва 
като биогориво;
в) „биогаз“: горивен газ, произведен от 
биомаса и/или от биоразградимата 
част на отпадъци, която може да 
бъде пречистена до продукт с 
качества на природен газ, който се 
използва като биогориво, или 
съответно генераторен газ от 
дървесина;
г) „биометанол“ метанол, произведен 
от биомаса и използван като 
биогориво;
д) „биодиметилетер“: диметилов 
етер, произведен от биомаса и 
използван като биогориво;
е) „био-ЕТБЕ (био етил-третичен-
бутил-етер)“: ЕТБЕ, произведен на 
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основата на биоетанол. Обемното 
процентно съдържание на 
биогоривото в био-ЕТБЕ е 47%;
ж) „био-МТБЕ (метил-третичен-
бутил-етер)“: гориво, произведено на 
основата на биометанол. Обемното 
процентно съдържание на 
биогоривото в био-МТБЕ е 36 %;
з) „синтетични биогроива“:
синтетични въглеводороди или 
синтетични въглеводородни смеси, 
произведени от биомаса;
и) „биоводород“: водород, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част на 
отпадъците и използван като
биогориво;
й) „чисто растително масло“: масло, 
което е произведено от маслодайни 
култури чрез пресоване, екстракция 
или сходни процедури, нерафинирано 
или рафинирано, но химически 
непроменено, когато е съвместимо с 
типа двигател и съответните 
изисквания за емисии.

Or. de

Обосновка

Definitionen gemäß Art. 2 der Richtlinie 2003/30 sollten übernommen werden, um 
Kontinuität und Rechtsklarheit zu gewährleisten. Die Definition von Bioethanol sollte an die 
geltende Nomenklatur angepasst werden.

Изменение 139
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За биогорива се считат най-малко 
продуктите, изброени по-долу:
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а) „биоетанол“: етанол, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част на 
отпадъците и използван като 
биогориво;
б) „биодизел“: метилов естер, 
произведен от растително масло или 
животински мазнини, с качеството 
на дизелово гориво, който се използва 
като биогориво;
в) „биогаз“: горивен газ, произведен от 
биомаса и/или от биоразградимата 
част от отпадъци, която може да 
бъде пречистена до продукт с 
качествата на природен газ, който се 
използва като биогориво или 
генераторен газ от дървесина;
г) „биометанол“: метанол, произведен 
от биомаса, който се използва като 
биогориво;
д) „биодиметилетер“: диметилетер, 
произведен от биомаса, който се 
използва като биогориво;
е) „био-ЕТБЕ (етил-третичен-бутил-
етер)“: ЕТБЕ, произведен на базата 
на биоетанол. Обемният процент на 
био-ЕТБЕ, изчислен като биологично 
гориво, е 47 %;
ж) „био-МТБЕ (метил-третичен-
бутил-етер)“: МТБЕ, произведен на 
базата на биометанол. Обемният 
процент на био-МТБЕ, изчислен като 
биогориво, е 36 %;
з) „синтетични биогорива“: 
синтетичен въглеводород или смес от 
синтетични въглеводороди, 
произведени от биомаса;
и) „биоводород“ водород, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част от отпадъци и 
използван като биогориво;
й) „чисто растително масло“: масло, 
произведено от маслодайни култури 
чрез пресоване, екстракция или сходни 
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процедури, нерафинирано или 
рафинирано, но химически 
немодифицирано, ако е съвместимо с 
типа двигател и съответните 
изисквания за емисии. 
к) „целулозни биогорива“: биогорива, 
произведени от всякакъв вид целулоза, 
хемицелулоза или лигнин, получени от 
възобновяема биомаса

Or. en

Обосновка

These definitions are found in Directive 2003/30/EC. To be complete we include a definition 
of cellulosic biofuels.

Изменение 140
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Две или повече държави-членки 
могат да изпълнят заедно посочените 
в приложение І, част А цели, за да се 
възползват от синегригчното 
действие.
а) За тази цел държавите-членки 
могат да създадат система, която 
позволява на лицата да прехвърлят 
целевите счетоводни удостоверения 
(ТАС) върху трети лица и които 
съгласно член 10 могат да бъдат 
отчетени в рамките на 
националните цели.
б) Две или повече държави-членки 
могат да се споразумеят да разменят 
статистически помежду си енергия 
от възобновяеми източници, за да я 
отчитат в рамките на националните 
си цели.
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в) Държавите-членки могат да се 
споразумяват за провеждането на 
съвместни проекти, в които една или 
повече държави-членки подпомагат 
проекти за насърчаване на 
възобновяемата енергия в друга 
държава-членка, за да отчетат 
произведената по този начин 
възобновяема енергия в съответни 
дялове.
г) Две или повече държави-членки 
могат да се споразумеят за съвместно 
изпълнение на целите, като създадат 
по-специално общи трансгранични 
насърчителни схеми или отворят 
националните си схеми за енергия от 
други държави-членки. В този случай 
те трябва общо да докажат такъв 
дял на енергия, произведена от 
възобновяеми източници, какъвто 
биха имали общо, ако изпълняваха 
целите си поотделно.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 141
Peter Liese

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва да
предприемат подходящи стъпки за 
постигането на дял на енергията от 
възобновяеми източници, който да е 
равен на или по-голям от посочения в 
индикативната крива, дадена в Част

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи стъпки за постигането на 
дял на енергията от възобновяеми 
източници, който да е равен на или по-
голям от посочените задължителни 
минимални междинни цели, дадена в 
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Б на Приложение I. част Б на приложение I.

Or. de

Обосновка

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der im Anhang I Teil 
B angegebene Richtkurs beginnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zu erreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten.

Изменение 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
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will not be fulfilled. The 10% target must therefore be abandoned.

Изменение 143
Anja Weisgerber

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.

3. Доколкото няма общоевропейска 
насърчителна схема за енергията от 
възобновяеми източници, е 
необходимо различните национални 
насърчителни системи да работят 
ефективно в посока към постигане на 
целите на настоящата директива, и 
по-специално

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.

- за да се постигнат националните и 
общоевропейските цели за развитие,

- за да се постигнат целите за 
опазване на околната среда, залегнали 
в основите на националните 
насърчителни схеми, по начин, който 
съответства най-добре на 
потенциала и съответното 
национално положение, както и
- за да се гарантира сигурно и 
балансирано енергоснабдяване.
За ефективното транспониране на 
предвидените в настоящата 
директива цели държавите-членки 
следва да могат сами да решават, 
дали и в каква степен възобновяема 
енергия, произведена в останалите 
държави-членки, може да участва в 
подпомагането чрез тяхната 
национална насърчителна схема. 
Доколкото е необходимо, това може 
да има за последица известни 
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ограничения в търговията.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 144
Riitta Myller

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.

3. Всяка държава-членка осигурява 
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, но само ако енергията от 
възобновяеми източници, използвана в 
транспорта отговаря на 
екологичните критерии за устойчиво 
развитие и на социалните критерии, 
посочени в член 15. Целта се 
преразглежда редовно на интервали 
от три години от 2012 нататък на 
основата на докладваното от 
комисия, съгласно член 20.

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. fi
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Изменение 145
Péter Olajos

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.

3. Всяка държава-членка следва да 
осигури постигането на такъв дял на 
енергията от възобновяеми източници в 
транспорта, който да е поне следният 
процент от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка

- 6% през 2012 г.
- 8% през 2016 г.
- 10% през 2020 г.

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

Mandatory intermediate targets for renewable energy for transport over the ten year period 
to 2020 will ensure that Member States incentivize the gradual development of a European 
market and avoid unnecessary market disruption towards the end of the period. By ensuring 
that these mandatory intermediate targets coincide with the regular Member State reporting 
requirements set out in Член 19, these targets provide a safety net for the Commission to 
assess any adverse effects of reaching the 2020 target and propose corrective action, if 
necessary.
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Изменение 146
Matthias Groote

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 поне 
10% от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, като биогоривата и другите 
течни горива от биомаса, влизащи в 
този процент, отговарят на 
критериите за устойчиво развитие, 
посочени в член 15. До края на 2015 г. 
държавите-членки могат да си 
поставят за цел поне 1 % от 
крайното потребление на енергия в 
транспорта да бъде от целулозни 
биогорива.
Всяка държава-членка следва да 
осигури делът на целулозните 
биогорива в транспорта през 2020 г. 
да е поне 2% от крайното 
потребление на енергия в транспорта 
в тази държава-членка.

Or. en

Изменение 147
Johannes Lebech

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 

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 
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енергия в транспорта в тази държава-
членка.

енергия в транспорта в тази държава-
членка.  Енергията от възобновяеми 
източници в транспорта се включва в 
тази цел само ако отговаря на 
екологичните критерии за устойчиво 
развитие, посочени в член 15.  
Държавите-членки се стремят да 
постигнат 20 %-ов дял от 10%-вата 
цел за транспорта чрез други 
възобновяеми източници на енергия, 
различни от биомаса.  Общата 10%-
ва цел ще бъде предмет на редовен 
преглед на всеки три години, като се 
започне от 2012 г., въз основа на 
докладите на Комисията, предвидени 
в член 20.

Or. en

Изменение 148
Dorette Corbey

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 поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка. Най-малко 30% от тази цел се 
постигат чрез използване на 
електричество или водород от 
възобновяеми източници или енергия 
от лигноцелулозна биомаса или 
водорасли.

Or. en

Обосновка

The 10% target for renewable energy in the transport sector can be achieved by using energy 
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sources such as biomass, electricity or hydrogen. In a perfect market the choice between 
technologies can be left to the market parties. However, the market tends to pick the options 
that have the fastest return on investments. In order to promote promising options such as 
electricity and hydrogen, subtargets are necessary. Moreover, a widespread concern exists 
about the target, the EEA for example advised in a recent report to keep the consumption of 
so called first generation biofuels below 10 percent.

Изменение 149
Gyula Hegyi

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 поне 
10 % от крайното потребление на 
енергия в транспорта в тази държава-
членка, ако биогоривата второ 
поколение са широко достъпни и 
съществува разумен капацитет за 
селскостопански излишък в рамките 
на ЕС.

Or. en

Обосновка

To ensure the environmental and European economical benefits of the biofuel targets, we 
must ensure that there is enough agricultural surplus capacity is available in Europe and also 
that there is second generation biofuel widely available.

Изменение 150
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка следва да 3. Всяка държава-членка осигурява 
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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. 

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

Or. en

Обосновка

Peat is slowly renewable biomass. Peat that fulfils the criteria of sustainability (certified peat 
production from already forest drainaged swamps and from marshy fields) must be counted in 
the biofuel target. Classifying peat as partly renewable would bring the EU closer to its 
targets.

Изменение 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 и 
от устойчиви източници на торф в 
транспорта през 2020 г., който да е поне 
8% от крайното потребление на енергия 
в транспорта в тази държава-членка, но 
само при условие, че енергията от 
възобновяеми източници, използвана в 
транспорта, отговаря на 
екологичните критерии за устойчиво 
развитие, посочени в член 15. Целта 
ще бъде предмет на редовен преглед на 
всеки три години, като се започне от 
2012 г., въз основа на докладите на 
Комисията, предвидени в член 20. 

Or. en
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Изменение 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преди 1 януари 2010 г. Комисията 
установява методология за 
изчисление на приноса на 
електричеството от възобновяеми 
източници и водород в общото 
съчетание от горива.
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи на 
настоящата директива, като я 
допълни, се приема съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Widespread concern exists on the desirability of the 10% target. The EEA advised in a recent 
report to keep the consumption of so called first generation biofuels below 10 percent. 
Electricity and hydrogen should be part of the solution. Currently however it is difficult to 
measure the contribution of these fuels in the total fuel mix. In order to facilitate the use of 
electricity or hydrogen in transport fuels a calculation methodology has to be introduced..

Изменение 153
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При насърчаването на 
възобновяеми енергии трябва да бъде 
обезпечено наличието на дървесина, 
която да се използва за суровина в 
промишлеността. За да се избегнат 
противоречия между 
преработвателната промишленост и 
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енергийния сектор следва да няма 
субсидии за използването на 
дървесина като суровина в 
производството на енергия.

Or. en

Обосновка

The availability of wood for use as industrial raw material must be safeguarded when 
promoting renewable energy, this is because: processing wood products creates 13 times 
more employment and 8 times more added value than compared to direct energy use; an 
efficiency principle should be used for using natural resources and producing bioenergy 
(processing-recycling-energy use); there should be no subsidies that favour using wood raw 
material in energy generation in order to avoid conflicts between processing industry and 
energy sector and; the mobilisation of wood and forest residues shall be promoted.

Изменение 154
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Всяка държава-членка в 
сътрудничество със своите 
регионални органи приема подходящ 
национален план за действие.

Or. en

Изменение 155
Peter Liese

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държава-членка, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници 
падне през непосредствено предходния 
двегодишен период под

3. Държава-членка, чийто дял на 
енергията от възобновяеми източници 
падне през непосредствено предходния 
двегодишен период под 
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индикативната крива, посочена в 
Част Б на Приложение I, следва да 
представи на Комисията нов 
национален план за действие, не по-
късно от 30 юни на следващата година, 
който да съдържа адекватни мерки за 
осигуряване на постигането в бъдеще на 
дял на енергията от възобновяеми 
източници, който да е равен или по-
голям спрямо индикативната крива в 
Част Б на Приложение I.

задължителните междинни цели, 
посочени в част Б на приложение I, 
представя на Комисията нов 
национален план за действие, не по-
късно от 30 юни на следващата година, 
който да съдържа адекватни мерки за 
осигуряване на постигането в бъдеще на 
дял на енергията от възобновяеми
източници, който да е равен или по-
голям спрямо индикативната крива в 
част Б на приложение I.

Or. de

Изменение 156
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки трябва да 
предоставят стимули за развитието 
на инфраструктура за презареждане 
на газообразни горива за транспорта 
и в краткосрочен до средносрочен 
план да гарантират стимули за 
потенциалните потребители на 
такива превозни средства, за да 
насърчат един широк пазар и да 
създадат условия за широко 
разпространение на устойчива 
мобилност.

Or. en

Обосновка

In any country where gaseous alternative fuels powered vehicles have been introduced 
successfully, strong support from the country’s national Government—and frequently local 
Authorities —has been absolutely essential. In the short-mid term without governmental 
support it is difficult to succeed in promoting a wide-spread market for those vehicles.
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Изменение 157
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – букви a) - в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) крайното потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници;

а) физическото крайно потребление на 
електроенергия от възобновяеми 
източници;

(б) Крайното потребление на енергия 
от възобновяеми източници за 
отопление и охлаждане;

б) физическото крайно потребление на 
енергия от възобновяеми източници за 
отопление и охлаждане;

(в) крайното потребление на енергия от 
възобновяеми източници, използвана в 
транспорта.

в) физическото крайно потребление на 
енергия от възобновяеми източници, 
използвана в транспорта.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 158
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Член 5 – параграф 5 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Топлинната енергия, произвеждана 
от термопомпи въз основа на 
топлина от отпадъци или друга 
възобновяема топлинна енергия, се 
взема предвид за целите, посочени в 
параграф 1, буква б).

Or. en
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Обосновка

pumps are used to improve the energy recovery from flue gases and other waste heat sources 
and produces thermal energy for district heating and cooling.

Изменение 159
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
може да бъде отчитана за целите на 
определяне на степента на спазване на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, ако са 
изпълнени следните условия:

9. Електроенергия и енергия в 
транспортния сектор, произведени от 
възобновяеми източници в трети страни, 
се отчитат за целите на определяне на 
степента на спазване на изискванията на 
настоящата директива относно 
националните цели, ако са изпълнени 
следните условия:

а) електроенергията се потребява в 
Общността;

а) те се внасят физически и се
потребяват в Общността;

б) електроенергията се произвежда от 
инсталация, която е влязла в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива; и 

б) те се произвеждат от инсталация, 
която е влязла в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива; и

в) за електроенергията е издадена 
гаранция за произход, съставна част от 
система за гарантиране на произхода, 
еквивалентна на посочената в 
настоящата директива.

в) за тях е издадена гаранция за 
произход, съставна част от система за 
гарантиране на произхода, еквивалентна 
на посочената в настоящата директива.

Or. en
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Изменение 160
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
може да бъде отчитана за целите на 
определяне на степента на спазване на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, ако са 
изпълнени следните условия:

9. Електроенергия, произведена от 
възобновяеми източници в трети страни, 
както и енергията в транспортния 
сектор, могат да бъдат отчитани за 
целите на определяне на степента на 
спазване на изискванията на настоящата 
директива относно националните цели, 
ако са изпълнени следните условия: 

(а) електроенергията се потребява в 
Общността;

а) те се потребяват в Общността,

(б) електроенергията се произвежда
от инсталация, която е влязла в 
експлоатация след датата на влизане в 
сила на настоящата директива;

б) те се произвеждат от инсталация, 
която е влязла в експлоатация след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива;

(в) за електроенергията е издадена 
гаранция за произход, съставна част от 
система за гарантиране на произхода, 
еквивалентна на посочената в 
настоящата директива.

в) за тях е издадена гаранция за 
произход, съставна част от система за 
гарантиране на произхода, еквивалентна 
на посочената в настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Eine den Anforderungen gemäß Art. 5 Abs. 9 für die Anerkennung von aus Drittländern 
importiertem Strom entsprechende Regelung für Biokraftstoffe ist erforderlich, um einen 
Ausbau der erneuerbaren Energien in diesen Ländern zu gewährleisten.

Изменение 161
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 9 – буква (б a ) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) делът на енергия от възобновяеми 
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източници от общото производство 
на енергия в третата държава не се 
намалява вследствие на вноса на 
енергия в Общността и

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen.

Изменение 162
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Като алтернатива на гаранциите 
за произход държавите-членки могат 
по свое желание да издават и целево 
счетоводно удостоверение (ТАС), от 
които не произтичат права, които да 
се уреждат с настоящата директива. 
Държавите-членки гарантират, че 
целевите счетоводни удостоверения 
(ТАС) са в съответствие с параграфи 
1 - 4. Освен това държавите-членки 
отговарят за това, целевите 
счетоводни удостоверения (ТАС) 
изрично да са обозначени като такива 
и да бъдат отменяни по електронен 
път.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 
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Изменение 163
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Гаранциите за произход (GO) и 
целевите счетоводни удостоверения 
(ТАС) сами по себе си не учредяват 
право на получаване на подпомагане 
от националните насърчителни 
схеми.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 164
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 7 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентни органи и регистри за 
гаранциите за произход

Компетентни органи и регистри за 
целеви счетоводни удостоверения 

(ТАС)
1. Всяка държава-членка следва да 
посочи единствен компетентен орган, 
който да се занимава със следните 
задачи:

1. Всяка държава-членка посочва
единствен компетентен орган, който да 
се занимава със следните задачи:

(а) да създаде и поддържа национален 
регистър за гаранции за произход;

а) да създаде и поддържа национален 
регистър за целеви счетоводни 
удостоверения (ТАС),

(б) да издава гаранции за произход; б) да издава целеви счетоводни 
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удостоверения (ТАС),
(в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
гаранции за произход;

в) да отбелязва всяко прехвърляне на 
целеви счетоводни удостоверения 
(ТАС),

(г) да отменя гаранции за произход; г) да отменя целеви счетоводни 
удостоверения (ТАС),

(д) да публикува годишен доклад за 
количеството на гаранциите за 
произход, които са издадени, 
прехвърлени към или от всеки от 
компетентните органи и отменени.

д) да публикува годишен доклад за 
количеството на целеви счетоводни 
удостоверения (ТАС), които са 
издадени, прехвърлени към или от всеки 
от компетентните органи и отменени.
(хоризонтално изменение: в целия текст на 
директивата понятието "гаранция за 
произход" се заменя с понятието "целево 
счетоводно удостоверение (ТАС)"*)

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 165
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Националният регистър на 
гаранциите за произход следва да 
отбелязва броя на гаранциите за 
произход, които са притежание на всяко 
отделно лице. Дадена гаранция за 
произход може да присъства по едно и 
също време само в един регистър. 

3. Националният регистър на целевите 
счетоводни удостоверения (ТАС)
отбелязва броя на целевите 
счетоводни удостоверения (ТАС), 
които са притежание на всяко отделно 
лице. Дадено целево счетоводно 
удостоверение (ТАС) може да 
присъства по едно и също време само в 
един регистър.

Or. de
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Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 166
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Компетентният орган сам 
отговаря за всяко действащо в 
съответната държава-членка 
съоръжение. Той не отговаря за 
издаването на целеви счетоводни 
удостоверения (ТАС) за съоръжения, 
които действат в друга държава-
членка. Държавите-членки 
гарантират, че не се нарушават 
компетенциите на компетентните 
органи в другите държави-членки, 
създадени в съответствие с 
настоящата директива .

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 



AM\727647BG.doc 75/172 PE407.817v01-00

BG

Изменение 167
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държави-членки, които не 
издават целеви счетоводни 
удостоверения (ТАС) могат да вземат 
решението, че издадените в други 
държави-членки целеви счетоводни 
удостоверения (ТАС) трябва да бъдат 
отменяни в съответствие с параграф 
1. В този случай те посочват за тази 
цел един единствен компетентен 
орган.

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 168
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 10 – Заглавие и встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Последици от отменянето на 
гаранциите за произход

Последици от отменянето на целевите 
счетоводни удостоверения (ТАС)
1. Държави-членки, които издават 
целеви счетоводни удостоверения 
(ТАС) могат да отчитат целевите 
счетоводни удостоверения (ТАС), 
издадени от други държави-членки в 
съответствие с параграф 2 в рамките 
на своите национални цели.

Когато даден компетентен орган отмени 2. Когато даден компетентен орган 
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гаранция за произход, която не е 
издадена от самия него, това води, във 
връзка с определяне на спазването на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, до 
следните операции с еквивалентно 
количество енергия от възобновяеми 
източници:

отмени целево счетоводно 
удостоверение (ТАС), което не е 
издадено от самия него, това води, във 
връзка с определяне на спазването на 
изискванията на настоящата директива 
относно националните цели, до 
следните операции с еквивалентно 
количество енергия от възобновяеми 
източници:

Or. de

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sind für das Erreichen ihrer nationalen Ausbauziele verantwortlich. 
Daher müssen ihnen von der Richtlinie auch weiterhin die Möglichkeiten belassen werden, 
diese Ziele durch geeignete Förderinstrumente zu erreichen. 

Изменение 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Механизъм за налагане на директни 

санкции
1. С цел да се гарантира ясно и 
надеждно изпълнение на целите на 
настоящата директива от 
държавите-членки, Комисията 
въвежда механизъм за налагане на 
директни санкции срещу тях.
2. Комисията налага директни 
санкции върху държави-членки, които 
не изпълняват целите на 
директивата, а именно не са 
постигнали задължителните 
междинни цели, зададени в част Б на 
приложение I, през непосредствено 
предходния двегодишен период, и 
които не могат да докажат, че са 
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получили целеви счетоводни 
удостоверения от трета държава-
членка (която е превишила своите 
цели) съгласно членове 3 и 9. При 
съвместни проекти или съвместни 
национални планове на две или повече 
държави-членки, Комисията налага 
общи глоби върху държавите-членки, 
които участват в съответния 
съвместен проект за изпълнение или в 
съответния съвместен план и които 
не са изпълнили съвместните 
задължителни цели съгласно 
индикативната крива. 
3. Комисията предприема 
необходимите мерки за прилагане на 
разпоредбите на параграф 1 и по-
специално за определяне най-късно до 
2010 г. на необходимите насоки и на 
методите на изчисляване и на 
събиране на плащанията във връзка 
със санкциите за неизпълнение и за 
приемане на подробни разпоредби за 
създаването и административното 
управление на специален фонд, в 
който да се разпределят тези 
приходи, в съответствие с член 18,
параграф 2 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 
25 юни 2002 година относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности (целеви приходи). Тези 
мерки за изпълнение следва също да 
съдържат разпоредби относно 
управлението и използването на 
фонда за оказване на подкрепа на 
проекти за производство на енергия 
от възобновяеми източници в 
държави-членки, които са превишили 
своите цели, и общо за подобряване и 
укрепване на изследванията, 
производството и използването на 
енергия от възобновяеми източници и 
за повишаване на енергийната 
ефективност в Европейския съюз.
4. Комисията открива процедура за 
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налагане на директни санкции веднага 
след като в оценката на доклад на 
дадена държава-членка се разкрие, че 
тази държава-членка не е изпълнила 
изискванията или след като се 
установи в който и да е момент, че 
дадена държава-членка не изпълнява 
своите задължения.
5. Санкцията се изчислява въз основа 
на изразения в MWh недостиг в 
държавата-членка на енергия, 
произведена от възобновяеми 
източници, в сравнение със нейната 
задължителна цел, и следва да се 
определи подходящото й равнище с 
цел да се предостави силен стимул на 
държавата-членка за инвестиране в 
енергия от възобновяеми източници, с 
оглед на изпълнението и дори 
превишаването на националните 
цели.
6. Мерките, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, 
включително чрез допълването ѝ, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.
7. Изплащането на санкциите не 
освобождава държавата-членка от 
задължението да изпълни 
задължителните си междинни цели, 
зададени в част Б от приложение I, 
както и общата цел, зададена в 
третата колона на таблицата в 
приложение I. Член 4, параграф 3 
също се прилага в този случай.

Or. en

Обосновка

Quotas and levies have long been used as regulatory tools in EC law; now, as part of 
environmental policy, a penalty should be adopted to provide incentives for Member State 
compliance. This should be calculated so as to ensure that Member States have a strong 
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incentive to invest in renewable energy, in order to comply with, and even go beyond, their 
targets. According to current economic considerations, 90 Euros per missed MWh of 
renewable energy would be an appropriate penalty basis.

Изменение 170
Guido Sacconi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) съгласуваност се постига с 
процедурите за оценяване, планиране 
и лицензиране съобразно 
съществуващото законодателство на 
ЕС в областта на околната среда.

Or. en

Обосновка

Procedures for assessing impacts, handing out licenses are established under a significant 
number of EU directives. For reasons of ensuring a smooth development of renewables, 
procedures under the new Renewables Directive should be coherent with existing rules and 
procedures.

Изменение 171
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки следва ясно да
определят всички технически 
спецификации, чието спазване по 
отношение на съоръженията и 
системите за възобновяема енергия 
представлява условие за ползване на 
помощ от насърчителни схеми. В 
случаите, за които съществуват 
европейски стандарти, включително 

2. Държавите-членки ясно определят 
всички технически спецификации, чието 
спазване по отношение на съоръженията 
и системите за възобновяема енергия 
представлява условие за ползване на 
помощ от насърчителни схеми. В 
случаите, за които съществуват 
европейски стандарти, включително 
екологични етикети, енергийни етикети 
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екологични етикети, енергийни етикети 
и други технически нормативни 
системи, установени от европейските 
стандартизационни служби, тези 
национални технически спецификации 
следва да отговарят на съответните 
европейски стандарти. Също така, тези 
национални технически спецификации 
не трябва да предписват къде 
съоръженията и системите да бъдат 
сертифицирани.

и други технически нормативни 
системи, установени от европейските 
стандартизационни служби, тези 
национални технически спецификации 
отговарят на съответните европейски
стандарти. Също така, тези национални 
технически спецификации не трябва да 
предписват къде съоръженията и 
системите да бъдат сертифицирани и не 
трябва да издигат бариери около 
националните пазари.

Or. de

Обосновка

Die nationalen technischen Spezifikationen sollten nicht zum Schutz der nationalen Märkte 
eingesetzt werden. Bestehende Beschränkungen im Binnenmarkt behindern den Ausbau 
erneuerbarer Energien schon heute.

Изменение 172
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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 е прозрачно и се 
основава на критерии, свързани с: 

Or. de

Обосновка

Die renovierungswilligen Eigentümer werden zukünftig durch einen Doppelzwang 
überfordert und es steht zu befürchten, dass diese Überforderungen zur Unterlassung 
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sinnvoller Renovierungsmaßnahmen führen werden. Zum einen ist es der Zwang zur Nutzung 
eines Mindestmaßes an erneuerbaren Energien durch den vorliegenden Entwurf und zum 
anderen der Zwang zur Erfüllung von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 
des renovierten Gebäudes durch die bevorstehende Novelle der 
Gebäuderichtlinie2002/91/EG sowie durch nationale Regelungen. Den Mitgliedstaaten muss 
es freigestellt bleiben, ob sie die Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudebestand 
zwingend vorschreiben oder auf andere Weise sinnvoll fördern wollen.

Изменение 173
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) използване на топлина от 
инсталации за комбинирано 
производство на топло- и 
електроенергия, при условие че са 
високоефективни съгласно 
определението в Директива 2004/8/ЕО 
на ЕС.

Or. de

Обосновка

Fernwärme aus Kraft-Wärme Kopplungsanlagen leistet einen wichtigen Beitrag zur 
effizienten Rohstoffausnutzung und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Da Fernwärme 
nicht über große Entfernungen transportiert werden kann, sollte überall dort, wo 
Fernwärmenetze vorhanden sind, ein möglichst flächendeckender Einsatz. Die 
Fernwärmenutzung sollte daher nicht durch eine Nutzungspflicht von Erneuerbaren 
Energieträgern eingeschränkt werden. 

Изменение 174
Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4, букви a), б) и бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

начин да улавят пасивно енергия или да 
са с ниско или нулево потребление на 
закупувана енергия; 

б) местни ограничения в достъпността 
на възобновяеми енергийни ресурси. 

б) местни ограничения в достъпността 
на възобновяеми енергийни ресурси;
или 
ба) условия, свързани с 
икономическата ефективност и 
техническата изпълнимост.

Or. lt

Изменение 175
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Европейският съюз и държавите-
членки гарантират по всички 
възможни начини, че общото 
потребление на енергия в транспорта 
ще спадне съществено. Основният 
начин за намаляване на общото 
потребление на енергия в транспорта 
включва транспортно планиране, 
подпомагане на обществения 
транспорт, увеличаване на дела на 
електрическите автомобили в 
производството и производство на 
по-малки автомобили, както по 
отношение на размера, така и по 
отношение на мощността на 
двигателя. 

Or. fi
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Изменение 176
Peter Liese

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки не забраняват, 
ограничават или възпрепятстват 
влизането на пазара и/или пускането 
в действие на техните територии на 
технологии за възобновяеми енергии, 
които отговарят на директивите за 
маркировката CE или за 
европейските технически стандарти, 
или са законно продавани на пазара в 
друга държава-членка.

Or. en

Изменение 177
Peter Liese

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 гарантират, че 
са в наличие схеми за сертифициране 
или равностойни схеми за 
квалификация 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). Схемите за сертифициране се 
основават на критериите, посочени в 
Приложение IV. Всяка държава-членка 
признава сертифицирането, извършено 
от други държави-членки в съответствие 
с тези критерии; това не засяга 
разпоредбите на Директива 
2005/36/ЕО.
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Or. de

Изменение 178
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Достъп до електроенергийната 
мрежа (electricity grid)

Достъп до мрежата 

Or. en

Обосновка

It is essential that support schemes offered for use of biogas for heat and power generation 
should be matched with financially neutral support schemes for the production of biomethane 
of a quality fit for pipeline injection and use in vehicles.

Изменение 179
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура (grid 
infrastructure), така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително връзки между 
мрежите на отделни държави-членки.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки за развитие на 
електроенергийната мрежова 
инфраструктура (grid infrastructure), така 
че тя да дава подходящи условия за по-
нататъшното развитие на 
производството на електроенергия и 
газообразни горива за транспортни 
средства (биогаз/биометан) от 
възобновяеми източници, включително, 
по целесъобразност, връзки между 
мрежите на отделни държави-членки.

Or. en
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Обосновка

It is essential that support schemes offered for use of biogas for heat and power generation 
should be matched with financially neutral support schemes for the production of biomethane 
of a quality fit for pipeline injection and use in vehicles.

Изменение 180
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 14 –параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 
мрежова инфраструктура (grid 
infrastructure), така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително връзки 
между мрежите на отделни 
държави-членки.

1. Държавите-членки предприемат 
всички необходими стъпки за развитие 
на електроенергийната мрежова 
инфраструктура (grid infrastructure), така 
че тя да дава подходящи условия за по-
нататъшното развитие на 
производството на електроенергия от 
възобновяеми източници.

Or. de

Обосновка

Member States should take all the necessary steps to accommodate future developments in the 
electricity sector, mainly an increase in renewables penetration.

Изменение 181
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки следва да 
предприемат необходимите стъпки за 
развитие на електроенергийната 

1. Държавите-членки предприемат
необходимите стъпки за развитие на 
електроенергийната мрежова 
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мрежова инфраструктура (grid 
infrastructure), така че тя да дава 
подходящи условия за по-нататъшното 
развитие на производството на 
електроенергия от възобновяеми 
източници, включително връзки между 
мрежите на отделни държави-членки.

инфраструктура (grid infrastructure), така
че тя да дава подходящи условия за по-
нататъшното развитие на 
производството на електроенергия и на 
топлофикацията/мрежовите 
охладителни системи от възобновяеми 
източници, включително връзки между 
мрежите на отделни държави-членки.

Or. en

Изменение 182
Anja Weisgerber

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 осигуряват, 
от страна на операторите на преносните 
системи и операторите на 
разпределителните системи, 
гарантиране на приоритетния достъп 
до мрежата, както и преноса и 
разпределението на електроенергията, 
произведена от възобновяеми енергийни 
източници. Също така, те предоставят 
приоритетен достъп до мрежата на 
произведената от възобновяеми 
енергийни източници електроенергия. 
При диспечерското управление на 
електрогенериращите инсталации, 
операторите на преносните системи 
дават приоритет на тези инсталации, 
които използват възобновяеми 
енергийни източници, доколкото това се 
позволява от сигурността на 
функционирането на националната 
електроенергийна система.

Or. de
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Обосновка

Priority grid access is important to meet the 20% renewables target and is justified on the 
basis of: discrimination faced by renewables in the electricity market. Wind power has a 
beneficial effect on power prices due to the low marginal cost of electricity from wind. This 
benefit was worth €4.98 billion to German electricity consumers in 2006 alone (German 
Environment Ministry study http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/) 

Изменение 183
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
1. Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки за развитие на 
газопроводната инфраструктура (grid 
infrastructure), така че тя да дава 
подходящи условия за по-
нататъшното развитие на 
получаването на газ от възобновяеми 
източници, включително връзки 
между мрежите на отделни 
държави-членки.
2. Без да се накърнява поддържането 
на надеждността и безопасността 
на газопреносната мрежа, 
националните органи гарантират 
получаването и разпределението на 
газ, произведен от възобновяеми 
енергийни източници, с приоритет на 
достъпа.
3. Държавите-членки изискват от 
националните органи, отговарящи за 
газопреносната мрежа, да публикуват 
своите стандартни правила, свързани 
с инвестициите за необходимо 
техническо приспособяване.
4. Държавите-членки осигуряват 
таксите за пренос и разпределение да 
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бъдат налагани, без да се 
дискриминира газа, произведен от 
възобновяеми енергийни източници, 
както и да се отразяват възможните 
ползи по отношение на разходите в 
резултат на свързването на 
централата към мрежата.

Or. en

Обосновка

Provision for gas production as well as electrictity should be planned.

Изменение 184
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Екологични критерии за устойчиво 
развитие по отношение на 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса

Екологични и социални критерии за 
устойчиво развитие по отношение на 
енергията от биомаса

Or. en

Обосновка

Besided environmental criteria also social criteria are necessary

Изменение 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Биогоривата и другите течни 
горива от биомаса следва да бъдат 

1. Енергията от биомаса се взема под 
внимание във връзка с целите, изброени 
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вземани под внимание във връзка с 
целите, изброени по-долу в букви а), б) 
и в), само при условие, че отговарят на 
критериите, посочени в параграфи от 2 
до 5:

по-долу в букви а), б) и в), само при 
условие, че отговаря на критериите, 
посочени в параграфи от 2 до 8:

Or. en

Обосновка

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels. 

Изменение 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) определяне на степента на 
съответствие на транспортните 
горива с изискванията на 
Директивата за качество на 
горивата;

Or. en

Обосновка

Rules for biofuels for the transport sector should be harmonised in both the Renewable 
Energy Directive and the Fuel Quality Directive. Therefore, a cross-reference is needed to 
make sure one set of rules apply under both Directives.
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Изменение 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %. 

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 60%,
изчислено на базата на член 17, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.

Изменение 188
Riitta Myller

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %. 

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 35%,
изчислено на базата на член 17, 
параграф 1. 

Or. en
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Изменение 189
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %. 

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 35%, 
което да достигне най-малко 50% на 1 
януари 2012 г. и 60% на 1 януари 2017 
г. 

Or. en

Обосновка

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.

Изменение 190
Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %. 

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на енергия от 
биомаса трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 50%,
изчислено на базата на член 17, 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects. 
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Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed.

Изменение 191
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 35 %. 

2. За да се отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биоенергия 
трябва да води до намаление на емисии 
на парникови газове с поне 60%, 
изчислено в съответствие с член 17, 
параграф 1, като се прилага 
аналитичен подход на пълния жизнен 
цикъл, основаващ се на последните 
научни данни..

Or. en

Обосновка

All bioenergy, not simply biofuels and bioliquids, should save a minimum of 60% greenhouse 
gases compared to fossil fuels, offering a clear market signal for greenhouse gas savings 
excellence. Only bioenergy applications that offer substantial reductions in greenhouse gases 
should be accepted as part of the renewable energy target. The calculations for complying 
with this threshold should be based on the latest scientific data, which must be regularly 
reviewed and updated.

Изменение 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 

заличава се
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януари 2008 г., първото изречение на 
настоящия параграф (the first 
subparagraph) ще се прилага от 
1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.

Изменение 193
Riitta Myller

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.

Считано от 1 януари 2015 г., за да се 
отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 
50%, отчетено на базата на преглед, 
извършен от Европейската комисия 
към 2013 г. и на всеки 2 години след 
това.

Or. en

Изменение 194
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай, че биогоривата и другите В случай че енергията от биомаса е 
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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.

произведена от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение от настоящия 
параграф (the first subparagraph) се 
прилага от 1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.

Изменение 195
Anders Wijkman

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 енергията от биомаса е 
произведена от инсталации, които вече 
са били в експлоатация през януари 
2008 г., първото изречение от настоящия 
параграф (the first subparagraph) се 
прилага от 1 април 2013 г.

Or. en

Обосновка

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects. 
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed.
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Изменение 196
Matthias Groote

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинеи 1 а и 1 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2016 г., за да се 
отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 
50%.
Изчисляването на намалението на 
емисии на парникови газове 
вследствие използването на биогорива 
и други течни горива от биомаса се 
изчислява както е посочено в член 17, 
параграф 1.

Or. de

Изменение 197
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2015 г., за да се
отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 45 
%.
Считано от 1 януари 2020 г., за да се 
отчита за целите, посочени в 
параграф 1, ползването на биогорива и 
на други течни горива от биомаса 
трябва да води до намаление на 
емисии на парникови газове с поне 55 
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%.

Or. de

Обосновка

Das vorgeschlagene Treibhausgasminderungsziel ist nicht ambitioniert genug. Um 
bestehenden Anlagen die Umstellung zu ermöglichen, sollte das Treibhausgasminderungsziel 
stufenweise steigen.

Изменение 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 нетен положителен въглероден 
баланс по отношение на свързаните с 
ползването на земята емисии 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

Обосновка

Transport fuels from biomass should be limited to feedstock without direct or indirect land 
use change emissions. Potential to improve the carbon capture of marginal or degraded land 
will not materialise unless the compliance market for EU objectives is directed to realise it.
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Изменение 199
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Необходима е надлежна оценка на 
ефекта на заместване на горива, 
базирани на нефт с биогорива. За тази 
цел е от първостепенно значение 
въвеждането на понятието за нетна 
енергия или EROI (енергийна 
възвръщаемост на инвестирана 
енергия), определено на основата на 
анализ на енергийния жизнен цикъл. 
Прецизна оценка на енергията в 
транспорта ще предотврати 
прекомерната употреба на внос от 
развиващи се страни, като по този 
начин се смекчават 
неблагоприятните последици върху 
производството на храни в тези 
страни.  Също така такива оценки 
ще благоприятстват употребата на 
биомаса от местно производство, 
което ще донесе действителни 
екологични ползи и ще избегне 
възникването на етични проблеми. 

Or. it

Обосновка

In addition to being in line with the proposal's basic objective – namely to replace fossil fuels 
–, the amendment will point the market towards the most efficient energy sources. The real net 
energy values for biofuels are, in general, relatively low. The net energy value for corn-based 
ethanol is 2:1 (i.e. twice as much energy as is spent in production), as against 20:1 for 
petroleum-based fuels. This means that the investment cost for a given substitution is 20:1.
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Изменение 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част

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, която се отчита за целите, 
посочени в параграф 1, не може да 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:

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 201
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – встъпителна част

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 

3. Биоенергията, която се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, не може 
да се произвежда от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
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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:

т.е. от терени с един от следните видове 
статут през или след май 2003 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

Or. en

Обосновка

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Изменение 202
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 – встъпителна част

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. Биогоривата и другите течни горива, 
които се отчитат за целите, посочени в 
параграф 1, не могат да се 
произвеждат от суровини, 
произхождащи от терени с призната 
висока стойност на биоразнообразие, 
т.е. от терени с един от следните видове 
статут през или след септември 2003 г., 
независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:

Or. en

Обосновка

Als Referenzdatum für Landnutzungsänderungen muss mindestens der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Cross Compliance Regelungen (September 2003) gelten.
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Изменение 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) земи с висока консервационна
стойност

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 204
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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;

Or. sv
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Изменение 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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; освен ако бъдат 
представени доказателства за това, 
че интензивността и 
периодичността на всяка човешка 
намеса позволяват и ще продължават 
да позволяват запазването на 
естествения видов състав и 
естествените процеси;

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, включително райони, 
обозначени за защита на редки или 
застрашени екосистеми или видове, 
признати с международни 
споразумения, освен ако не бъде 
доказано, че производството на 
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съответната суровина не засяга 
защитата на природата;

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

географските обхвати, по които да се 
установи кои пасища попадат под 
разпоредбата в букви -а) до в). Такава 
мярка, предназначена да промени 
несъществени елементи на настоящата 
директива, се приема в съответствие с 
процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – встъпителна част

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, която се отчита за целите, 
посочени в параграф 1, не може да се
произвежда от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през 1990 г. и 
които впоследствие вече нямат такъв 
статут:

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.
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Изменение 210
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – встъпителна част

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. Биоенергия, която се отчита за 
целите, посочени в параграф 1, не може 
да се произвежда от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през или след 
май 2003 г. и които впоследствие вече 
нямат такъв статут:

Or. en

Обосновка

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU. 

Изменение 211
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

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 

4. Биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, които се отчитат за целите, 
посочени в параграф 1, не могат да се 
произвеждат от суровини, 
произхождащи от терени с високи 
въглеродни запаси, т.е. от терени с един 
от следните видове статут през или след 
септември 2003 г. и които 
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период вече нямат такъв статут: впоследствие вече нямат такъв статут:

Or. en

Обосновка

Als Referenzdatum für Landnutzungsänderungen muss mindestens der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Cross Compliance Regelungen (September 2003) gelten.

Изменение 212
Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – встъпителна част

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. Енергия от биомаса, която се
отчита за целите, посочени в параграф 
1, не може да се произвежда от 
суровини, произхождащи от терени с 
високи въглеродни запаси, т.е. от терени 
с един от следните видове статут през 
или след ноември 2005 г. и които 
впоследствие вече нямат такъв статут:

Or. en

Изменение 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) мочурища;

аа) торфища;
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Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 214
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Degraded (i.e. already drained) peatlands remain a proven significant store of carbon across 
the globe. The restoration of degraded peatlands brings much higher emissions savings than 
their use for biomass cultivation. While cultivation often requires further lowering of water 
tables causing further degradation and therefore further large-scale releases of greenhouse 
gases.

Изменение 215
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

б) трайно залесени райони, т.е. терени с 
площ над 0.5 ha, височина на дърветата 
над 5 м и с покритие от короните 
(canopy cover) над 10%, или с дървета, 
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дървета, които могат да достигнат тези 
прагове на място (in situ);

които могат да достигнат тези прагове 
на място (in situ);

ба) савана и храсталаци (savannah and 
scrubland), т.е. терени с дървета, 
храсти и пасища; 
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 и не са залесени.

Or. en

Обосновка

The definition of continuously forested areas should be in line with the internationally 
recognised definitions of the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) and the UN 
Convention on Biodiversity, which both define forests as land spanning more than 0.5 ha with 
a canopy cover of more than 10%.

'Intermediate ecosystems’ between forest and grassland are a significant, efficient and 
important carbon store (e.g. the Brazilian Cerrado and African savannahs) and are excluded 
by the current wording.

Permanent grasslands are a significant, efficient and important carbon store, and according 
to recent scientific studies carbon debt for converting grasslands may amount up to 90 years.

Изменение 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 хектар, 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);

ба) савана и храсталаци, т.е. терени 
със съчетание от дървета, храсти и 
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пасища с високи въглеродни запаси;
бб) постоянни пасища, т.е. ливади и 
пасищни земи, които са с тревиста 
растителност и са използвани като 
пасища в течение на поне 20 години.

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Изменение 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 –алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.
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Изменение 218
Eluned Morgan

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Разпоредбите в настоящия параграф не 
се прилагат ако по времето, когато 
суровината е добита, съответният терен 
е имал същия статут като през май 2003
г.

Or. en

Обосновка

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Изменение 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. 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 имащи отношение 
международни рамки като:
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- правото на земеползване е доказуемо 
и не е законно оспорвано от местните 
общности с доказуеми права;
- ползването на земя за биомаса за 
производство на енергия не намалява 
законните, обичайните или 
традициционните 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 се спазват. 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 220
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Независимо от това дали 
суровините са произведени на или 
извън територията на Общността, 
биомасата за производство на енергия 
се отчита с оглед на целите, посочени 
в параграф 1, единствено ако са 
предприети ефективни мерки за 
предотвратяване на:
а) замърсяването на водите, 
включително на подпочвените води;
б) свръхпотреблението на вода в 
райони, в които има недостиг на вода;
в) замърсяването на въздуха;
г) влошаването на качеството на 
почвите.

Or. en

Обосновка

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions.  Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Изменение 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и 
използвани за производството на 
биогорива и на други течни горива от 

заличава се
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биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да бъдат добити в съответствие с 
изискванията и стандартите, 
описани в точка А на Приложение III 
на Регламент (ЕО) № 1782/20031 на 
Съвета под заглавието „Околна 
среда“ и в съответствие с минимално 
допустимите изисквания за добри 
селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 
на този Регламент.
_________
1OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 56.

Or. en

Обосновка

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. See 
paragraph 7 a new (Rapporteur am 33) and amendment by the same authors complementing 
it.

Изменение 222
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 
1, следва да бъдат добити в 
съответствие с изискванията и 
стандартите, описани в точка А на 
Приложение III на Регламент (ЕО) № 
1782/2013 на Съвета под заглавието 
„Околна среда“ и в съответствие с 
минимално допустимите изисквания за 
добри селскостопански и екологични 
условия, посочени в член 5, параграф 1 

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на биогорива и на 
други течни горива от биомаса, които се 
отчитат за целите, посочени в параграф 
1, се добиват в съответствие с 
изискванията и стандартите, описани в 
точка А на Приложение III на Регламент 
(ЕО) № 1782/2013 на Съвета под 
заглавието „Околна среда“ и в 
съответствие с минимално допустимите 
изисквания за добри селскостопански и 
екологични условия, посочени в член 5, 
параграф 1 на този Регламент. 
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на този Регламент. Параграфи 3 и 4 не се прилагат за 
суровини, отглеждани в Общността.

Or. de

Обосновка

Im Art. 15 werden zusätzliche Standards bei der Produktion in der EU-27festgelegt, da neben 
den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 auch Abs 5 eingehalten werden muss; für importierte 
Rohstoffe hingegen nur die Abs. 3 und 4 Die bestehenden europäischen Naturschutz- und 
Wasserschutzregelungen enthalten ausreichende Nachhaltigkeitsauflagen an die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Daher muss klargestellt werden, dass für die 
Rohstoffproduktion in der EU-27 nur Abs. 5 gilt. Darin sind auch ausreichend die 
Bestimmungen von Abs. 3 und 4 erfasst .

Изменение 223
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и 
използвани за производството на 
биогорива и на други течни горива от 
биомаса, които се отчитат за 
целите, посочени в параграф 1, следва 
да бъдат добити в съответствие с 
правилата, посочени в алинея първа 
на настоящия параграф или, в случай 
че такива правила са неприложими, в 
съответствие по-специално със 
следните изисквания, които имат 
отражение върху глобалните 
природни ресурси:
а) да не водят до значително 
повишаване на емисиите, което би 
могло да причини подкисляване или 
еутрофикация или разрушаване на 
озоновия слой или които са токсични, 
б) да не причиняват съществени 
смущения във фукнциите на почвата 
или нейното плодородие (напр. 
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съхраняване на нивата на органични 
материали, контрол над ерозията), 
в) да не водят до съществени 
смущения в качеството на водите 
или водонабдяването, 
г) да не разрушават биологичното 
разнообразие или разнообразието на 
екосистемата и
д) съобразено с околната среда 
използване на торове и пестициди.

Or. xm

Обосновка

Für in Drittstaaten erzeugte landwirtschaftliche Rohstoffe sind der Cross Compliance 
entsprechende bzw. gleichwertige Anforderungen notwenig, um die Nachhaltigkeit der daraus 
erzeugten Biokraftstoffe zu gewährleisten.

Изменение 224
Dorette Corbey

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

Обосновка

Member States should be allowed to add additional criteria to the EU-criteria.
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Изменение 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 226
Eluned Morgan

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

Обосновка

This article contradicts articles 174, 175 and 176 of the European Treaty that stipulate that 
Member States shall not be prevented ‘from maintaining or introducing more stringent 
protective measures’ for the purposes of environmental protection. The Commission’s text 
would undermine existing national renewable fuel schemes such as those found in the UK and 
the Netherlands.
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Изменение 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията следва най-късно до 31 
декември 2010 г. да докладва относно 
изискванията за схема за устойчиво 
развитие във връзка с останалите 
видове енергийни приложения на 
биомаса, различни от биогоривата и 
другите течни горива от биомаса. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е необходимо, от предложения до 
Европейския парламент и до Съвета 
за схема за устойчивостта във връзка 
с останалите видове енергийни 
приложения на биомаса.

заличава се

Or. en

Обосновка

Sustainability criteria for biomass energy use should be set by this directive.

Изменение 228
Eija-Riitta Korhola

Предложение за директива
Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията следва най-късно до 31 
декември 2010 г. да докладва относно 
изискванията за схема за устойчиво 
развитие във връзка с останалите видове 
енергийни приложения на биомаса, 
различни от биогоривата и другите 
течни горива от биомаса. Докладът 
следва да бъде съпроводен, ако е 

7. Комисията докладва най-късно до 31 
декември 2010 г. относно изискванията 
за схема за устойчиво развитие във 
връзка с останалите видове енергийни 
приложения на биомаса, различни от 
биогоривата и другите течни горива от 
биомаса. В доклада се вземат предвид 
съществуващите уредби, стандарти 
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необходимо, от предложения до 
Европейския парламент и до Съвета за 
схема за устойчивостта във връзка с 
останалите видове енергийни 
приложения на биомаса.

и принципи на устойчивото горско 
стопанство, както и текущата 
работа по развитието на стандарти 
в тази област. Докладът се 
съпровожда, ако е необходимо, от 
предложения до Европейския парламент 
и до Съвета за схема за устойчивостта 
във връзка с останалите видове 
енергийни приложения на биомаса.

Or. en

Обосновка

The possible extension of sustainability criteria for biomass must recognise the existing 
principles and regulation on sustainable forestry as well as the standards under development. 

Изменение 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 15 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Енергия от биомаса не се отчита 
за целите, посочени в параграф 1, 
освен ако ефективните мерки не са 
били предприети с цел 
предотвратяването на:
а) влошаване на качеството на 
повърхностните и подпочвените води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества и биогенни 
елементи;
б) свръхпотреблението на вода в 
райони, в които има недостиг на вода;
в) замърсяването на въздуха; 
г) влошаването на качеството на 
почвите.
При производството на суровини за 
биомаса, с цел съответствие по 
параграф 1, както на територията на 



PE407.817v01-00 118/172 AM\727647BG.doc

BG

Общността, така и в трети 
държави, не могат да се използват 
генетично модифицирани растения и 
продукти от такива.

Or. en

Обосновка

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. 
Amendment builds on Rapporteur’s am 33 to make it more comprehensive.

Изменение 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 15 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Независимо от това дали 
суровините са произведени в рамките 
или извън територията на 
Общността, биогоривата и другите 
течни горива от биомаса не се вземат 
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 международните 
норми по отношение на правата на 
съгласие и консултации на коренното 
население и местните общности, 
както и на защита на децата, 
установени от агенциите и 
споразуменията на ООН 
б) зачитане на установените от ООН 
норми за правата на човека по време 
на производсдтвения цикъл на 
суровините 
Съответствието с критериите, 
изброени в параграф 8 трябва да бъде 
проверявано съгласно член 16, по-
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специално чрез участие в доброволни 
международни и национални схеми, 
установяващи стандарти за 
производство по устойчиво развит 
начин на биогорива и на други течни 
горива от биомаса, както и за 
удостоверяване, че производството на 
биогорива и на други течни горива от 
биомаса съответства на тези 
стандарти. 

Or. en

Обосновка

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels. 

Изменение 231
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 15 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Европейската комисия назначава 
комитет от независими експерти, 
който разработва механизъм за 
прецизно установяване и 
предприемане на мерки във връзка с 
непрякото въздействие на 
биоенергията върху промените в
начина на използване на земята и 
непрякото въздействие върху 
намаляването на естествените гори 
или други естествени екосистеми, с 
начало на действие най-късно на 31 
декември 2010 г. От съществено 
значение е да бъде включено 
непрякото въздействие.

Or. en
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Обосновка

Sustainable production should not be limited to environmental sustainability. The well 
documented social problems and human rights abuses of biofuels production show that social 
standards should be incorporated into the EU’s sustainability criteria for biofuels. 

Изменение 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията следва да докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
през 2010 г. и 2012 г. относно 
действието на описания в параграф 1 
метод на проверка чрез масов баланс, 
както и за възможността за 
допускане на други методи за проверка 
по отношение на някои или всички 
видове суровини и биогорива. В своята 
оценка, Комисията ще разглежда 
тези проверочни методи, при които 
не е необходимо информацията за 
характеристиките на устойчиво 
развитие да остава физически 
прикрепена към определени партиди 
или смеси. При оценката следва да се 
отчете, че проверочната система 
трябва да е достоверна и ефикасна, 
като в същото време се избегне 
налагането на прекомерна тежест 
върху промишления отрасъл. 
Докладът следва да бъде съпроводен, 
ако е уместно, от предложения до 
Европейския парламент и Съвета.

заличава се

Or. en
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Изменение 233
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и 
трети страни служат за 
доказателство, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от суровини, отгледани в 
тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 
4 от член 15.

заличава се

Комисията може да реши, че 
доброволни национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат 
точни данни за целите на член 15, 
параграф 2 или демонстрират, че 
партидите от биогорива 
съответстват на критериите за 
екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3 или 4 от член 
15.
Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за 
целите на член 15, параграф 2.

Or. de

Обосновка

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
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aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Изменение 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и 
трети страни служат за 
доказателство, че биогоривата и 
другите течни горива от биомаса, 
произведени от суровини, отгледани в 
тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво
развитие, посочени в параграфи 3 или 
4 от член 15.
Комисията може да реши, че
доброволни национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат точни 
данни за целите на член 15, параграф 2 
или демонстрират, че партидите от 
биогорива съответстват на критериите 
за екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3 или 4 от член 
15.

4. Комисията насърчава в доброволните 
национални или международни схеми за 
въвеждане на стандарти за 
производството на продукти от биомаса 
да се включват точни данни за целите 
на член 15, параграф 2 или 
демонстрират, че партидите от биомаса 
за производство на енергия
съответстват на критериите за 
екологично устойчиво развитие, 
посочени в член 15.

Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за целите 
на член 15, параграф 2.

Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за целите 
на член 15 съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 



AM\727647BG.doc 123/172 PE407.817v01-00

BG

21, параграф 3.

Or. en

Изменение 235
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да прецени, че 
двустранни и многостранни 
споразумения между Общността и трети 
страни служат за доказателство, че 
биогоривата и другите течни горива 
от биомаса, произведени от суровини, 
отгледани в тези страни, съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

Комисията установява, че двустранни и 
многостранни споразумения между 
Общността и трети страни служат като
гаранция, че енергията от биомаса, 
произведена от суровини, отгледани в 
тези страни, съответстват на критериите 
за екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3, 4, 7а и 8 от 
член 15. Споразуменията ще 
съдържат мерки за гарантиране на 
участието на малки и средни 
предприятия.

Комисията може да реши, че 
доброволни национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат точни 
данни за целите на член 15, параграф 2 
или демонстрират, че партидите от 
биогорива съответстват на критериите 
за екологично устойчиво развитие, 
посочени в параграфи 3 или 4 от член 
15.

Комисията може да реши, че 
доброволни национални или 
международни схеми за въвеждане на 
стандарти за производството на 
продукти от биомаса съдържат точни 
данни за целите на член 15, параграф 2 
или демонстрират, че партидите от 
енергия от биомаса съответстват на 
критериите за екологично устойчиво 
развитие, посочени в параграфи 3 или 4 
от член 15.

Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за целите 
на член 15, параграф 2.

Комисията може да реши, че някои 
национални, многонационални или 
международни схеми за определяне на 
намалението на емисии на парникови 
газове съдържат точни данни за целите 
на член 15, параграф 2.
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Or. en

Обосновка

Relates to Amendment 33 by Anders Wijkman adding Article15 paragraph 7a and by the 
Amendment tabled by Wijkman, Bowis and Corbey on Article15 paragraph 8 (new).

Изменение 236
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията ще приема решения в 
съответствие с параграф 4, ако 
въпросното споразумение или схема 
отговаря на адекватни стандарти за 
надеждност, прозрачност и 
независимо одитиране. Ако 
съответните схеми са предназначени 
за определяне на намаления на емисии 
на парникови газове, тези схеми 
следва също да съответстват на 
методическите изисквания, посочени 
в Приложение VII.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.
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Изменение 237
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Решенията съгласно параграф 4 
следва да се приемат в съответствие 
с процедурата по член 21, параграф 2. 
Тези решения ще имат период на 
валидност не повече от 5 години. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Изменение 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 16 – парарграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Решенията съгласно параграф 4 
следва да се приемат в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 2. 
Тези решения имат период на валидност 
не повече от 5 години.

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
за регулиране с контрол, посочена в
член 21, параграф 3. Тези решения имат 
период на валидност за не повече от 5 
години и могат да бъдат отменяни по 
инициатива на Комисията, на 
комитета, предвиден в член 21, 
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параграф 2, или на Европейския 
парламент във всеки един момент, в 
който се породи значителна 
загриженост по отношение на 
надеждността на дадена схема.

Or. en

Изменение 239
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за директива
Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Решенията съгласно параграф 4 
следва да се приемат в съответствие с 
процедурата по член 21, параграф 2. 
Тези решения имат период на валидност 
не повече от 5 години.

6. Решенията съгласно параграф 4 се 
приемат в съответствие с процедурата 
по член 21, параграф 2. Тези решения 
имат период на валидност не повече от 
5 години. Тези решения могат също 
така да бъдат отменяни по-рано, ако 
има доказателства за нарушаване на 
критериите за устойчиво развитие 
или ако схемите или споразуменията 
не могат да гарантират 
необходимите стандарти за 
надеждност, прозрачност и редовен 
независим одит. 

Or. en

Обосновка

Article 16.6 says that the decisions to include international agreements and schemes will not 
be valid for more than 5 years. These decisions should also be revoked earlier, if evidence 
occurs that the agreements and schemes do not meet the necessary criteria or adequate 
standards of reliability, transparency and independent auditing.
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Изменение 240
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато даден стопански оператор 
предложи доказателство или данни, 
придобити в съответствие със 
споразумение или схема, предмет на 
решение съгласно параграф 4, 
държавата-членка не следва да иска 
от заявителя да представя 
допълнително доказателство за 
спазване на съответния критерий за 
екологично устойчиво развитие.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die für Drittlandsimporte vorgesehenen Regelungen sind nicht qualifiziert. Es fehlen bei 
Abschluss von Übereinkommen mit Drittländern zu erfüllende Kriterien, insbesondere 
hinsichtlich der Nachweisführung durch Massenbilanzierung. Drittlandsanbieter haben einen 
gravierenden Wettbewerbsvorteil gegenüber EU-Anbietern, wenn nur letztere den 
aufwendigen Nachweis durch Massenbilanzierung führen müssen.

Für den Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsvoraussetzungen bei Drittlandsimporten 
sollten gleiche bzw. zumindest gleichwertige Kriterien (Massenbilanzierung) gelten. Auf eine 
entprechende Anwendung der in der EU geltenden Nachhaltigkeitskriterien kann nicht 
verzichtet werden. Die ist durch die Ergänzung von Artikel 15 Absatz 5 (Änderungsantrag Nr. 
4) gewährleistet.

Изменение 241
Richard Seeber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 8 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че в съответствие с 
настоящата разпоредба Комисията 
забрани отчитането на даден 
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източник, тя предвижда 
целесъобразен срок от не по-малко от 
една година за влизането в сила на 
това решение.

Or. de

Обосновка

Ein unmittelbar wirksames Verbot der Berücksichtigung einer Quelle für Biokraftstoffe durch 
die Kommission würde in bestehende Lieferverträge eingreifen. Hier ist daher eine 
Übergangsregelung vorzusehen, um einen Ausgleich zwischen der Planungs- und 
Versorgungssicherheit einerseits und der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 
andererseits zu schaffen.

Изменение 242
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изчисляване на въздействието на
биогоривата и другите течни горива 

от биомаса върху емисиите на 
парникови газове

Изчисляване на въздействието на 
енергията от биомаса върху емисиите 

на парникови газове

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.
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Изменение 243
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Намалението на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
биогорива или други течни горива от 
биомаса за целите, посочени в член 15, 
параграф 2, ще се изчислява както 
следва:

1. Намалението на емисии на парникови 
газове в резултат на използването на 
енергията от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 2, се 
изчислява както следва:

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Изменение 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а

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
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Обосновка

The use of actual values must be preferred. The use of disaggregated default values is 
possible for certain steps of the production process.

Изменение 245
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а

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;

а) за енергията от биомаса, по 
отношение на която 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 
енергия от биомаса, при изчислението 
се използва тази приета стойност, 
умножена по коефициента за непряка 
промяна на начина на използване на 
земята;

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.
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Изменение 246
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие с 
методиката, посочена в Част В на 
Приложение VII; или

б) чрез използване на действителната 
стойност, изчислена в съответствие с 
методиката, посочена в част В на 
приложение VII, умножена по 
коефициента за непряка промяна на 
начина на използване на земята; или

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Изменение 247
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) чрез използване на стойност, 
изчислена в съответствие с методиката, 
посочена в част В на приложение VII, 
като сбор на действителните стойности, 
отговарящи на някои стъпки от 
производствения процес и на 
разпределени приети стойности 
(disaggregated default values) от част Г 
или част Д на приложение VII за 
останалите стъпки от производствения 

(в) чрез използване на стойност, 
изчислена в съответствие с методиката, 
посочена в част В на приложение VII, 
като сбор на действителните стойности, 
отговарящи на някои стъпки от 
производствения процес и на 
разпределени приети стойности 
(disaggregated default values) от част Г 
или част Д на приложение VII за 
останалите стъпки от производствения 
процес. Това предполага, че 
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процес. производственият процес е 
идентичен на производствения 
процес, основан на разпределени 
приети стойности от част Г или 
част Д на приложение VII за 
останалите стъпки от 
производствения процес.

Or. de

Обосновка

Offenkundig sind die Werte unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Herstellungswegen 
(auf Basis bestimmter Anlagenkonfigurationen und Konversionsfaktoren) vorzunehmenden 
Allokationen festgelegt worden. Demgemäß können diese Werte auch nur bei identischen 
Herstellungswegen und Konversionsanlagen berücksichtigt werden. Eine Nutzung bei davon 
abweichenden Gegebenheiten muss ausgeschlossen werden.

Изменение 248
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) чрез използване на стойност, 
изчислена в съответствие с методиката, 
посочена в Част В на Приложение VII, 
като сбор на действителните стойности, 
отговарящи на някои стъпки от 
производствения процес и на 
разпределени приети стойности 
(disaggregated default values) от Част Г 
или Част Д на Приложение VII за 
останалите стъпки от производствения 
процес.

в) чрез използване на стойност, 
изчислена в съответствие с методиката, 
посочена в част В на приложение VII, 
като сбор от действителните стойности, 
отговарящи на някои стъпки от 
производствения процес и на 
разпределени приети стойности 
(disaggregated default values) от част Г 
или част Д на приложение VII за 
останалите стъпки от производствения 
процес, като всички стойности се 
умножават по коефициента за 
непряка промяна на начина на 
използване на земята;

Or. en
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Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Изменение 249
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Коефициентът за непряка 
промяна на начина на използване на 
земята ще се изчислява на всеки две 
години, като увеличението на 
използването на земята, дължащо се 
на производството на енергия от 
храни и хранителни суровини, се 
раздели на увеличението на 
използването на земята, дължащо се 
на производство на храни и 
хранителни суровини, плюс 
увеличението, дължащо се на 
производство на енергия от биомаса.
Коефициентът ще бъде равен на 1.0 в 
момента на влизане в сила на 
настоящата директива и за първи 
път ще бъде изчислен две години след 
влизането в сила на базата на данни 
за глобалното използване на земята и 
промените в използването на земята
Преди 2010 г. Комисията ще 
публикува методологията на 
изчисление на коефициента на 
непряката промяна на начина на 
използване на земята, като отчете 
възможната необходимост от 
изключване на ерозиралите земи, 
както и начин за разграничаване на 
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различните типове земя или начина 
на използване на земята.

Or. en

Обосновка

Indirect land use changes mean that when land is used for biofuel production instead of food 
production somewhere else in the world food production increases at the expense of tropical 
forests or other non-agricultural land to substitute the lost food production. This has a 
negative impact on the GHG-performance of biofuels, the Commission does not take this into 
account. Therefore it is necessary to introduce a factor that deducts the impact of indirect 
land use change from the default or actual GHG-values of biofuels. The factor will provide an 
incentive to use more efficient crops and to more efficient land use.

Изменение 250
Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавят се емисиите, дължащи се 
на непряка промяна на начина на 
използване на земя, посочени в част В 
на приложение VІІ, освен ако 
производството се основава на 
суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи и земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 
отпадъци.

Or. en

Обосновка

Emissions from indirect land use change is not covered by the Commissions proposal. Recent 
research shows that these emissions may be significant. Emissions therefore need to be added 
to default values, as well as to any calculated value.
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Изменение 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-късно до 31 март 2010 г., 
държавите-членки следва да представят 
на Комисията доклад, включващ списък 
на тези части от техните 
територии, които са класифицирани 
на ниво NUTS 2 в Регламент (ЕО) 
1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета1, за които може да се 
очаква, че типичните емисии на 
парникови газове в резултат на 
отглеждането на селскостопански 
суровини са по-ниски или равни на 
емисиите под рубриката 
„отглеждане“ в Част Г на 
Приложение VII на настоящата 
директива, като списъкът следва да
бъде съпроводен с описание на метода и 
данните, използвани при неговото 
съставяне. Използваният метод следва 
да отчита почвените характеристики, 
климата и очакваните добиви на 
селскостопански суровини.

2. Най-късно до 31 март 2009 г. 
държавите-членки представят на 
Комисията списък на пустеещите, 
ерозирали или маргинални земи, 
производството на енергийни култури 
върху които би могло да доведе до 
нетно намаляване на въглеродните 
емисии, съпроводен с описание на 
метода и данните, използвани при 
неговото съставяне. Използваният метод 
отчита почвените характеристики, 
климата и очакваните добиви на 
селскостопански суровини.

___________
1 OJ L 154, 21.6.2003, p. 1.

Or. en

Изменение 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Приетите стойности (default 
values) по отношение на биогоривата, 
посочени в Част А на Приложение 

3. Приетите стойности (disaggregated 
default values) по отношение на 
отглеждането на суровини за 
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VII, както и разпределените приети
стойности (disaggregated default values) 
по отношение на отглеждането на 
суровини за биогоривата и другите
течни горива от биомаса, посочени в 
Част Г на Приложение VII, могат да се 
прилагат само когато съответните 
суровини са отгледани:

транспортни и течни горива от 
биомаса, посочени в част Г на 
приложение VII, могат да се прилагат 
само когато съответните суровини са 
отгледани:

Or. en

Обосновка

Actual values must be the preferable option. Disaggregated default values for cultivation 
should only be used when the raw materials originate from third countries and from idle, 
marginal and degraded lands that have been identified in paragraph 2.

Изменение 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Емисии, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
земята, се добавят към всички 
транспортни горива от биомаса, 
освен ако производството се основава 
на суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи или земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 
отпадъци.

Or. en

Обосновка

GHG emissions from indirect land use change are applied to all transport fuels from biomass 
other than production from raw material grown on idle, marginal and degraded land where 
producers can prove a net carbon benefit through direct land use change.
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Изменение 254
Anders Wijkman

Предложение за директива
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията следва да докладва най-
късно до 31 декември 2012 г. относно 
оценените типични и приети
стойности (typical and default values) в 
Част Б и Част Д на Приложение VII, 
като отдели специално внимание на 
емисиите от транспорта и 
преработката и може да реши, в 
които случаи е необходимо, да 
коригира стойностите. Такава мярка, 
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.

4. Комисията извършва преглед най-
късно до 31 декември 2010 г. на
типичните и приетите стойности 
(typical and default values) в приложение
VII, като отделя специално внимание на 
емисиите от дейности по
отглеждането. По отношение на 
типичните и приетите стойности за 
отглеждане, до 31 декември 2010 г. 
Комисията представя нов списък с 
действителни и приети стойности, 
които отразяват регионалните и 
климатичните условия. Като част 
от този процес на преглед се търси 
мнението на производителите, както 
от трети държави, така на 
територията на Общността. Освен 
това Комисията извършва оценка и 
ако е необходимо, предлага типични и 
приети стойности за отглеждане, 
при което се използват методи на 
устойчиво и екологично чисто 
земеделие. Такава мярка, предназначена 
да промени несъществени елементи на 
настоящата директива се приема в 
съответствие с процедурата за 
регулиране с контрол, посочена в член 
21, параграф 3. Извършва се преглед на 
стойностите на емисиите, дължащи 
се на на непряка промяна на начина на 
използване на земята, посочени в 
част В на приложение VІІ, и същите 
се привеждане в съответствие с 
начина на използване на земята и/или 
фактори, специфични за суровините. 

Or. en
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Обосновка

The COM proposes very generalized (global averages) values for cultivation that are very far 
from reflecting the large physical variations. Measuring actual emissions from cultivation is 
difficult and very costly for economic operators. The COM should therefore present 
regionalized default values for production that more accurately reflect differences. Further, 
values for emissions caused by indirect land use change should be adapted to the land use 
requirements for specific feedstock.

Изменение 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случаите, когато приносът на даден 
фактор към общите емисии е малък, или 
когато е налице ограничено вариране, 
или когато разходите или 
трудностите при установяване на 
действителните стойности са 
високи, като приети стойности (default 
values) ще се вземат характерните 
стойности за нормалните 
производствени процеси;

а) в случаите, когато приносът на даден 
фактор към общите емисии е под 5%, 
или когато практически няма
вариране, като приети стойности (default 
values) се вземат характерните 
стойности за нормалните 
производствени процеси;

Or. en

Обосновка

More precise guidance is needed for the review of default values in comitology.

Изменение 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 17 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) във всички останали случаи, приетите 
стойности ще са оценени

б) във всички останали случаи приетите 
стойности представляват 90% от 
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консервативно в сравнение с 
характерните стойности за 
нормалните производствени процеси.

стойностите за производствените
процеси.

Or. en

Обосновка

Default values should be set according to a consistent rule and in order to not benefit worst 
performers, they should be conservative.

Изменение 257
Hanne Dahl

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки могат да 
заменят целта за биогорива с цел за 
възобновяема енергия, като например 
слънчева и вятърна енергия за 
производство на електричество.

Or. da

Изменение 258
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки предприемат 
мерки, за да гарантират достатъчни 
варианти за горива за превозни 
средства с нулеви емисии 

Or. en
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Обосновка

Breakthrough of promising technologies is often inhibited by lack of infrastructure. Lack of 
fuelling options for electric or hydrogen cars is one reason that consumers will not buy them.

Изменение 259
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Параграфи 2 и 3 се отнасят 
съответно и за бензин, съдържащ 
биоетанол.

Or. de

Обосновка

Für die Erreichung der Biokraftstoffziele ist eine flächendeckende Verfügbarkeit von 
Ottokraftstoffen mit Biokraftstoffanteilen an allen Tankstellen unverzichtbar.

Изменение 260
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите 
национални задължения за използване 
на възобновяема енергия, приносът на 
тези биогорива, които са произведени 
от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали ще бъде 
отчитан в двоен размер в сравнение с 
останалите биогорива.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Durch die doppelte Anrechnung unkonventioneller Biokraftstoffe soll gemäß 
Erwägungsgrund Nr. 49 deren Rentabilität verbessert werden. Im Ergebnis werden dadurch 
fiktive Emissionseinsparungen angerechnet, d.h. 50 % der angerechneten 
Emissionseinsparung ist in Wirklichkeit nicht gegeben. Die Doppelanrechnung ist ein 
gravierender Eingriff in den Wettbewerb zwischen Biokraftstoffen um optimale 
Emissionseinsparung zu Gunsten unkonventioneller Biokraftstoffe. Diese werden 
weitestgehend vom Klimaschutzwettbewerb ausgenommen. Die Begründung der 
Doppelanrechnung mit der Notwendigkeit einer Verbesserung der Rentabilität 
unkonventioneller Biokraftstoffe erscheint sachlich nicht vertretbar. Klimaschutz ist nur 
durch tatsächliche Emissionseinsparung zu erreichen. Rentabilitätsproblemen kann nur durch 
ökonomische Maßnahmen wie z.B. steuerliche Förderung oder Investitionshilfen abgeholfen 
werden. Die rechtliche Tragfähigkeit der Doppelanrechnung erscheint fragwürdig, da ein 
Eingriff in den Wettbewerb auf Grund fiktiver Emissionseinsparungen als willkürlich zu 
beurteilen wäre. Unabhängig von dem Vorstehenden ist eine pauschale, d.h. im Einzelfall 
unterschiedliche Rentabilitäten vernachlässigende Doppelanrechnung sachlich nicht zu 
rechtfertigen.

Изменение 261
Anne Laperrouze

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите 
национални задължения за използване 
на възобновяема енергия, приносът на 
тези биогорива, които са произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали ще бъде отчитан в двоен 
размер в сравнение с останалите 
биогорива.

4. Приносът на биогоривата, 
произведени от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали, както и 
на биогоривата, осигуряващи 
намаление на емисиите на парникови 
газове с над 50% по-голямо от това на 
еквивалентните им изкопаеми горива, 
чиито характеристики позволяват 
смесване съгласно приложимите 
стандарти на Европейския комитет 
по стандартизация (CEN) за 
бензинови и дизелови горива с по-висок 
обемен процент от ограниченията за 
биоетанол и биодизел, се отчита в 
двоен размер в сравнение с приноса на 
останалите биогорива.

Or. en
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Обосновка

The range of biofuels qualifying for this "advanced category" should be broadened to include 
those biofuels with enhanced performance characteristics that enable them to be used at 
higher blend percentages in standard gasoline and diesel than the incumbent biofuel types 
(bioethanol and biodiesel (FAME)), thereby facilitating the increased use of biofuels within 
the existing vehicle flee and minimising additional supply infra-structure requirements.

Изменение 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При доказване на спазването на 
наложените на операторите 
национални задължения за използване 
на възобновяема енергия, приносът на 
тези биогорива, които са произведени от 
отпадъци, остатъци, нехранителни 
целулозни материали и лигноцелулозни 
материали ще бъде отчитан в двоен 
размер в сравнение с останалите 
биогорива.

4. С цел да се гарантира постигането 
на дяла енергия от възобновяеми 
източници, посочен в член 3 и 
приложение І, приносът на тези 
транспортни горива, които са 
произведени от отпадъци, остатъци, 
нехранителни целулозни материали и 
лигноцелулозни материали, може да 
получи подкрепа от държавите-
членки.

Or. en

Изменение 263
Johannes Lebech

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Механизмите за подпомагане на 
биогоривата в държавите-членки 
следва по-специално да насърчават 
биогорива с по-голямо намаление на 
емисиите на парникови газове от 
изискването по член 15, параграф 2.
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Or. en

Изменение 264
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 18 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Най-късно до 31 декември 2009 г. 
Комисията предлага подходящи 
мерки за постигане на концепция за 
баланс между вътрешното 
производство и вносителите. 

Or. xm

Обосновка

The dumping at large scale of subsidized biodiesel and the substantial imports of bioethanol 
from 1 single country achieving over 40% of EU production require legal means as soon as 
possible to increase security of energy supply. To wait until 2012 as proposed in Член 20 
risks creating severe and structural damage to the industry. 

Изменение 265
Johannes Lebech

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждането и действието на 
насърчителните схеми и на другите
мерки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, както и 
евентуални промени в използваните 
мерки в сравнение с посочените в 
националния план за действие на 
съответната държава-членка;

б) въвеждането и действието на 
насърчителните схеми и на другите 
мерки за насърчаване на енергията от 
възобновяеми източници, по-специално 
мерките за информиране на 
гражданите относно достъпността 
на възобновяема енергия, както и 
евентуални промени в използваните 
мерки в сравнение с посочените в 
националния план за действие на 
съответната държава-членка;
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Or. en

Изменение 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 19 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) оценка за нетното намаление на 
емисиите на парникови газове в 
резултат на използването на енергия от 
възобновяеми източници.

к) оценка за нетното намаление на 
емисиите на парникови газове в 
резултат на използването на енергия от 
възобновяеми източници, включително 
въздействието върху въглеродните 
запаси, свързано с пряката или 
непряка промяна на начина на 
използване на земята.

Or. en

Изменение 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще поддържа диалог и ще
обменя информация с трети страни и с 
организации на производители и 
потребители на биогорива относно 
прилагането на мерките в настоящата 
директива, отнасящи се до биогорива и 
други течни горива от биомаса.

2. Комисията поддържа диалог и обменя 
информация с трети страни, с 
екологични и социални 
неправителствени организации и с 
организации на производители и 
потребители на биогорива относно 
прилагането на мерките в настоящата 
директива, отнасящи се до биомаса за 
производство на енергия.

Or. en
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Изменение 268
Johannes Lebech

Предложение за директива
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията ще поддържа диалог и ще
обменя информация с трети страни и с 
организации на производители и 
потребители на биогорива относно 
прилагането на мерките в настоящата 
директива, отнасящи се до биогорива и 
други течни горива от биомаса.

2. Комисията поддържа диалог и обменя 
информация с трети страни и с 
организации на производители и 
потребители на биомаса и организации 
за защита на публичните интереси
относно прилагането на мерките в 
настоящата директива, отнасящи се до 
биомаса. 

Or. en

Изменение 269
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) начините за балансиран подход 
между вътрешното производство и 
вноса;

а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на 
политиките за внос на Общността 
върху тези предимства и цени 

Or. de

Обосновка

Es besteht kein Grund dafür, mit dem Bericht über die Auswirkungen von Biokraftstoffen für 
die Energieversorgungssicherheit und die Möglichkeiten, ein ausgewogenes Konzept 
zwischen inländischer Produktion und Importen zu erreichen, bis zum Jahr 2012 zu warten.
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Изменение 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието на политиката на 
ЕС в областта на биогоривата върху 
пряката и непряката промяна на 
начина на земеползване и оценка на 
свързаните с това въглеродни емисии. 

Or. de

Изменение 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) въздействието на увеличеното 
търсене на биомаса върху отраслите, 
използващи биомаса.

г) въздействието на политиката на ЕС 
в областта на биогоривата върху 
междудържавните конфликти и 
принудителното преселване на 
населението в рамките на държавите 
износителки.

Or. en

Обосновка

The Commission fails to take any account of social impacts in its monitoring. In addition, 
when considering food security impacts, it is important to distinguish between effects within 
countries producing biofuels for export to the EU, and third countries that may be impacted 
via inflation in global commodity prices.
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Изменение 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) достъпността и изследванията на 
горивата, произведени от отпадъци, 
остатъци, водорасли, нехранителни 
целулозни материали и 
лигноцелулозни материали, и 
проблемите на устойчивостта, 
свързани с използването на тези 
горива, като се отчита йерархията в 
областта на отпадъците. 

Or. en

Обосновка

Second generation biofuels may prove to bring about some sustainability issues. Many of 
these biofuels are listed as invasive species or require large quantities of water. Also biofuels 
from waste may raise some sustainability issues, i.e. lead to further soil degradation, as waste 
is often used to return nutrients and carbon to the land. The waste hierarchy which gives 
priority to re-use and recycling over the use for energy purposes should be taken as a guiding 
principle here. At present, there is very limited technology for biofuels from waste, so there is 
time to clarify which waste and residues can be taken into account and what are the measures 
to assure sustainable harvesting of these materials.

Изменение 273
Matthias Groote

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) достъпността на биогорива, 
произведени от всякакъв вид целулоза, 
хемицелулоза или лигнин, получени от 
възобновяема биомаса.

Or. en
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Изменение 274
Erna Hennicot-Schoepges

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) въздействието на политиката на 
ЕС в областта на биогоривата върху 
пряката и непряката промяна на 
начина на използване на земята и 
оценка на свързаните въглеродни 
емисии.

Or. en

Обосновка

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions.  Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Изменение 275
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) непреките последици от промяна 
в земеползването (изместване на 
предишно използване към друга площ с 
високи запаси на въглерод).

Or. de

Обосновка

Die indirekten Effekte einer Landnutzungsänderung können derzeit noch nicht in die 
Berechnungsmethode einbezogen werden. Hierzu gibt es wissenschaftliche Vorarbeiten und 
eine intensive Fachdiskussion. Diese Diskussion ist jedoch noch nicht so weit, dass eine 
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Methodik für dieses Problem zur Verfügung steht, die argumentativ und in ihren 
Auswirkungen auf die Handelsströme und die Landnutzung hinreichend abgesichert ist.

Изменение 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

В случай че бъде установено 
въздействие върху околната среда или 
социално въздействие, Комисията 
предлага коригиращи действия в срок 
от 2 месеца.

Or. en

Изменение 277
Dorette Corbey

Предложение за директива
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако е необходимо, Комисията ще 
предложи коригиращи действия.

В случай на поява на неблагоприятно 
въздействие Комисията предлага 
коригиращо действие с цел 
приспособяване на целта за 
биомасата, определена в член 3. Тя 
спира незабавно изпълнението на 
целта, в случай че целта на ЕС за 
биогоривата има неблагоприятно 
въздействие, както е посочено в буква 
в). След консултации с ФАО 
Комисията ще публикува съобщение 
относно специфичните условия, при 
които ще се спре изпълнението на 
целта.

Or. en
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Обосновка

It should be clear that food production prevails over biofuel production.

Изменение 278
Hanne Dahl

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Въвежда се общо минимално 
облагане за CO2 за ЕС, което се 
използва за финансиране на 
научноизследователска и развойна 
дейност и за прехода към 
възобновяеми източници на енергия, 
каквито са слънчевата, вятърната и 
вълновата енергия.

Or. da

Изменение 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение I – буква Б – заглавие и встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б. Индикативна крива Б. Крива на задължителните 
междинни цели

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

Кривата на задължителните 
междинни цели, посочена в член 3, 
параграф 2, се определя в зависимост от 
следните стойности на дела на 
енергията от възобновяеми източници:

Or. en
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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 280
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение I – буква Б – уводна част

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 
източници:

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

Or. de

Обосновка

Um zu gewährleisten, dass die Gesamtziele der EG und der Mitgliedstaaten für 2020 erreicht 
werden, müssen auch verbindliche Zwischenziele angenommen werden. Der in Anhang I Teil 
B angeführte Richtkurs begionnt sehr niedrig und sieht den größten Anstieg bei den 
erneuerbaren Quellen erst in den letzten Jahren vor 2020 vor. Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorgaben nicht erfüllen, wird es sehr schwierig für sie, ihr Ziel für 2020 zunerreichen. In 
diesem Sinne ist dies als absolut notwendiges Minimum zu betrachten.

Изменение 281
Peter Liese

Предложение за директива
Приложение IV – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, споменати в член 13, 
параграф 3, са както следва: 

Критериите по член 13, параграф 3, 
които се прилагат единствено за 
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схеми за сертифициране: 

Or. de

Обосновка

Die in Anhang IV geregelte Zertifizierung von Installateuren ist nur erforderlich, wenn in 
Mitgliedstaaten keine leistungsfähigen Berufsqualifikationssysteme bestehen. Aus Sicht von 
Unternehmern würde neben diesen inhaltlich und zeitlich sehr anspruchsvollen 
Qualifikationen eine weitere verpflichtende Zertifizierung lediglich unnötige zusätzliche 
bürokratische Hemmnisse mit sich bringen. Soweit darüber hinaus Qualifikationen und deren 
Auffrischung gefordert werden, können diese im Rahmen freiwilliger Fortbildungen am Markt 
beschafft werden.

Изменение 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част А

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIІ, част А се заличава

Or. en

Обосновка

GHG calculations should be based on actual values in order to drive innovation to best GHG 
performance. Disaggregated values for different steps may be used under certain conditions.

Изменение 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIІ, част Б се заличава

Or. en
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Обосновка

Especially for the new generation of liquid fuels from biomass, the GHG calculation must be 
based on actual values in order to drive innovation to best GHG performance. To set default 
values in the Directive for products which are not commercially available is questionable, 
would only reward worse performance and could seriously misguide consumers and policy.

Изменение 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват,
както следва:

E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  

E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  

където: където:

E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

eiluc са годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните 
запаси, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
земя;
esca са намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата, вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;

etd са емисиите от транспорт и etd са емисиите от транспорт и 
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разпределение; разпределение;
eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и отвеждане;
eccr са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и
eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

Or. en

Изменение 285
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се
изчисляват както следва:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea,

където: където:
E са общите емисии от 
използването на горивото;

E са общите емисии от 
използването на горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

el са годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

el са годишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя;

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;
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eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и отвеждане;

eccr са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна; и

eccr са намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна;

eee са намаленията на емисии в 
резултат от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee са намаленията на емисии в 
резултат от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим; и

eesea са намаленията на емисии в 
резултат на търговията с квоти за 
емисии на парникови газове.

Or. de

Обосновка

Emissionseinsparungen im Rahmen des Systems handelbarer CO2-Emissionsrechte sind nicht 
berücksichtigt. Ein Ausschluss handelbarer CO2-Emissionsrechte ist methodisch nicht 
konsistent. Es ist kein Grund ersichtlich, die für die Abgabe von CO2-Emissionsrechten 
notwendige Reduzierung von CO2-Emissionen nicht zu berücksichtigen. Ebenfalls ist eine 
mögliche Doppelanrechnung von Emissionseinsparungen bei Veräußerungen von CO2-
Emissionsrechten durch Biokraftstoffhersteller und sonstige Anbieter solcher Rechte in 
Drittländern nicht ausgeschlossen.

Изменение 286
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват,
както следва:

E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  

E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee  

където: където:
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E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на
използване на земя;

el са годишните емисии в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на
използване на земя;

esca са намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата, вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;
etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и замяна; и

eccu са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и използване; и

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

Or. en

Обосновка

The role of soil carbon needs to be made more explicit. This is important, especially as some 
production, in particular of perennial crops, may help to increase the carbon stored in soil. 
For degraded or marginal land, of low fertility, such increase may help to turn degraded land 
into productive land.
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Изменение 287
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VII, част В, параграф 1, алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса ще се 
изчисляват както следва:

1. Емисиите на парникови газове от 
производството и употребата на 
транспортни горива, биогорива и други 
течни горива от биомаса се изчисляват 
както следва:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

където: където:

E са общите емисии от използването на 
горивото;

E са общите емисии от използването на 
горивото;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

eec са емисиите от добива или 
отглеждането на суровини;

ep са емисиите от обработката; ep са емисиите от обработката;
etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

etd са емисиите от транспорт и 
разпределение;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eu са емисиите от използването на 
горивото;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и заместване; и

eccr са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и заместване; и

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eee са намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим.

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

eccs са намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и отвеждане;

Or. fr

Обосновка

L’on ne tient pas compte dans le document des réductions d’émissions de GES obtenues par 
le biais du système d’échange de quotas démissions de CO2. Il n’est pas cohérent d’exclure 



PE407.817v01-00 158/172 AM\727647BG.doc

BG

l’échange de quotas d’émissions de CO2 tel que proposé par la Commission. Il n’est pas non 
plus exclu que les réductions d’émissions de GES soient comptabilisées deux fois en cas de 
vente dans des pays tiers de droits d’émissions de CO2 par des producteurs de biocarburants.  
C’est pourquoi, il serait nécessaire de compléter le point 1 par une catégorie supplémentaire.

Изменение 288
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VII, част В, параграф 5, алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За фазата на селскостопанско 
производство, емисиите на N2O , 
дължащи се на употребата на торове 
на базата на азот, се изчисляват на 
1% за преките емисии и на 0,33% за 
непреките емисии. Като цяло - и 
особено като се има предвид 
изчезването на практиката на 
оставяне на площи на угар -
енергийните култури не произлизат 
от некултивирани земи, а заместват 
други култури, които също отделят 
N2O. Следователно на енергийните 
култури следва да бъде даден само 
един диференциал на емисии на N2O, 
ако изобщо се прилага диференциал.

Or. fr

Обосновка

La méthode utilisée pour calculer les émissions de N2O à prendre en compte dans les 
différentes filières de production n’est pas indiquée, ni aucune référence à prendre en compte 
dans ces calculs. C’est pourquoi, il faudrait recourir à la méthode utilisée par le GIEC (dans 
le document IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Avec la disparition 
de la jachère Il y aurait donc lieu de n’affecter aux cultures énergétiques qu’un différentiel 
d’émissions de N2O, si différentiel il y a.
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Изменение 289
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Емисиите от добива или 
отглеждането на суровини, eec, трябва 
да включват както следва: емисиите от 
самия процес на добив или отглеждане; 
от прибирането на суровините; от 
отпадъците и ефектите извън 
разглежданите граници на процеса 
(leakages); както и от производството на 
химикали или продукти, използвани при 
добива или отглеждането на 
суровините.  Следва да се изключи от 
изчисленията улавянето на CO2 в 
процеса на отглеждане на суровините.  
От емисиите се изваждат доказаните 
намаления на емисии на парникови 
газове от изгаряне във факел при 
нефтодобивните обекти, където и да са 
разположени те по света.  Като 
алтернативна възможност спрямо 
използването на действителните 
стойности на емисиите, могат да се 
направят оценки на емисиите от 
отглеждането на суровини — чрез 
използване на средни стойности, 
изчислени за по-малки географски 
райони в сравнение с тези, използвани 
за изчислението на приетите стойности 
(default values).

6. Емисиите от добива или 
отглеждането на суровини, eec, трябва 
да включват както следва: емисиите от 
самия процес на добив или отглеждане; 
от прибирането на суровините; от 
отпадъците и ефектите извън 
разглежданите граници на процеса 
(leakages); както и от производството на 
химикали или продукти, използвани при 
добива или отглеждането на 
суровините.  Улавянето на CO2 в 
процеса на отглеждане на суровините се 
взима предвид при редуването на 
културите. От емисиите се изваждат 
доказаните намаления на емисии на 
парникови газове от изгаряне във факел 
при нефтодобивните обекти, където и да 
са разположени те по света.  Като 
алтернативна възможност спрямо 
използването на действителните 
стойности на емисиите, могат да се 
направят оценки на емисиите от 
отглеждането на суровини — чрез 
използване на средни стойности, 
изчислени за по-малки географски 
райони в сравнение с тези, използвани 
за изчислението на приетите стойности 
(default values).

Or. fr

Обосновка

La rotation des cultures annuelles a un impact positif sur l’environnement, notamment sur le 
bilan GES, la protection des sols et la biodiversité. C’est pourquoi, il faut considérer l’impact 
de l’introduction de cultures énergétiques dans la rotation.
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Изменение 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя, el, следва да се 
изчисляват чрез средногодишно 
разпределяне на емисиите от 20-
годишен период. За изчисляване на тези 
емисии ще се използва следната 
зависимост:

7. Средногодишните емисии в резултат 
на изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя, el, се изчисляват 
чрез средногодишно разпределяне на 
емисиите от 10-годишен период. За 
изчисляване на тези емисии се използва 
следната зависимост:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

където: където:

el са средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя (изразени като маса 
на CO2 еквивалент за единица 
енергийно съдържание на 
биогоривото);

el са средногодишните емисии на 
парникови газове в резултат на 
изменения във въглеродните запаси, 
дължащи се на променен начин на 
използване на земя (изразени като маса 
на CO2 еквивалент за единица 
енергийно съдържание на 
транспортното гориво от биомаса);

CSR са въглеродните запаси на единица 
площ на база предходното използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод както в почвата, така и в 
растителността). Като предходно ще
се отчита използването на земята през 
по-късния от следните два момента:
януари 2008 г. или през време, 
предхождащо с 20 години добиването 
на суровината; 

CSR са въглеродните запаси на единица 
площ на база предходното използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод, включително в 
надпочвената и подпочвената 
биомаса, шумата от растенията, 
почвата, изсъхналите дървета и 
добитите дървесни продукти, 
съгласно „Насоките от 2006 г. на 
Междуправителствена група по 
изменение на климата (МГИК) за 
националните инвентаризации на 
емисиите на парникови газове - том 
4“). Като предходно се отчита 
използването на земята през януари 
2008 г.
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CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база настоящото използване на 
земята (изразени като маса на наличния 
въглерод за единица площ, като се 
отчита съдържанието на въглерод 
както в почвата, така и в 
растителността). 

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база действително използване 
на земята (изразени като маса на 
наличния въглерод за единица площ, 
като се отчита съдържанието на 
въглерод, включително в 
надпочвената и подпочвената 
биомаса, шумата от растенията, 
почвата, изсъхналите дървета и 
добитите дървесни продукти, 
съгласно „Насоките от 2006 г. на 
Междуправителствена група по 
изменение на климата (МГИК) за 
националните инвентаризации на 
емисиите на парникови газове - том 
4“).

MWCO2 е молекулната маса на CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 е молекулната маса на CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC е атомната маса на C = 12,011 
g/mol; and

MWC е атомната маса на C = 12,011 
g/mol; and

P e производителността на културата 
(измерена като енергия на биогориво 
или на друго гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).

P e производителността на културата 
(измерена като енергия на
транспортни горива или на други 
горива от биомаса, получени от единица 
земна площ годишно).

Or. en

Обосновка

There is no reason to reinvent the wheel. The 2006 Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) guidelines on how to report the greenhouse gas emissions gives the values for 
the carbon stock per unit area. They are used by Member States under the UN Framework 
Convention on Climate Change.

Изменение 291
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Във връзка с параграф 7, могат да 
бъдат използвани следните стойности 

8. Във връзка: с параграф 7, с 
изключение на промени в 
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както за CSR, така и за CSA: земеползването по смисъла на член 15, 
параграфи 3 и 4, могат да бъдат 
използвани следните стойности както за 
CSR, така и за CSA:

Or. de

Обосновка

Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Regelung soll sichergestellt werden, dass 
negative Konsequenzen von Landnutzungsänderungen berücksichtigt werden. Diese Regelung 
führt jedoch zur Gleichstellung (z.B. im Regenwald) dauerhaft vorhandener 
Kohlenstoffbestände mit solchen in ein- oder mehrjährigen Kulturen. Im Ergebnis wird 
bewirkt, dass dadurch bei entsprechendem Anfall von Biomasse Verluste an dauerhaft 
vorhandenen Kohlenstoffbeständen durch in ein- oder mehrjährigen Kulturen in Form von 
Biomasse jeweils nachwachsende und nur kurzfristig vorhandene Kohlenstoffbestände 
kompensiert bzw. überkompensiert werden können.

Dies führt gemäß den in Nr. 8 angegebenen Werten dazu, dass z.B. durch die Anlage einer 
Palmölplantage auf gerodeten Regenwaldflächen sich ein theoretischen Anwachsen des 
Kohlenstoffbestandes auf von 82 t/ha auf 189 t/ha (siehe default-Werte unter Anhang VII, Teil 
C Ziffer 8) ergibt, d.h. dass die Änderung der Landnutzung von Regenwald zur 
Palmölplantage mit einem Bonus von 133 g CO2eq/ MJ Palmöl bevorzugt wird. Durch diese 
Besserstellung von Biokraftstoffen auf Basis von Rohstoffen, die auf gerodeten 
Regenwaldflächen angebaut wurden, wird die Regenwaldrodung verstärkt statt reduziert. 

Die Gleichstellung dauerhaft vorhandener Kohlenstoffbestände mit solchen in ein- oder 
mehrjährigen Kulturen sollte unterbleiben. Es sollten ausschließlich dauerhaft vorhandene 
Kohlenstoffbestände berücksichtigt werden.

Изменение 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Емисии, дължащи се на непряка 
промяна на начина на използване на 
земя, eiluc, имат стойност 0, когато 
производството се основава на 
суровини, които не изискват 
използването на обработваеми или 
пасищни земи и земи за постоянно 
отглеждане на култури, включително 



AM\727647BG.doc 163/172 PE407.817v01-00

BG

отпадъци. Във всички останали 
случаи eiluc има стойност 120g 
CO2/MJ.

Or. en

Обосновка

GHG emissions from indirect land use change are applied to all transport fuels from biomass 
other than production from raw material grown on idle, marginal and degraded land where 
producers can prove a net carbon benefit through direct land use change. The value of 
120gCO2eg/MJ represents the recent scientific findings. This value is based on estimated 
growth in demand from EU and US alone and therefore, if other parts of the world were to 
adopt similar policies, the indirect ghg impacts would be even greater.  (Change to 
Rapporteur's am 62 underlined)

Изменение 293
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Емисиите от транспорт и 
разпределение, etd, включват емисиите 
за транспорт и складиране на 
суровините и междинните продукти, 
както и за складиране и разпределение 
на крайните продукти. 

10. Емисиите от транспорт и 
разпределение, etd, включват емисиите 
за транспорт и складиране на 
суровините и междинните продукти, 
както и за складиране и разпределение 
на крайните продукти. Точка 10 не се 
отнася до емисиите от транспорт и 
разпределение, които трябва да се 
вземат предвид съгласно точка 6.

Or. fr

Обосновка

Les émissions résultant du transport et de la distribution comprennent les émissions résultant 
du transport et du stockage des matières premières. Cette définition ne permet pas d’établir 
une distinction claire avec les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des 
matières premières dont il est fait état au point 6. Les émissions résultant de la culture des 
matières premières agricoles ne devraient être prises en compte qu’exclusivement à cette 
étape pour éviter que ces émissions ne soient comptabilisées deux fois.
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Изменение 294
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Емисиите от транспорт и 
разпределение, etd, включват емисиите 
за транспорт и складиране на 
суровините и междинните продукти, 
както и за складиране и разпределение 
на крайните продукти.

10. Емисиите от транспорт и 
разпределение, etd, включват емисиите 
за транспорт и складиране на 
суровините и междинните продукти, 
както и за складиране и разпределение 
на крайните продукти – с изключение 
на емисиите от първичното 
селскостопанско производство, които 
се отчитат в съответствие с 
параграф 6..

Or. de

Обосновка

Diese Definition ist nicht klar von den gemäß Nr. 6 zu berücksichtigenden Emissionen aus der 
Gewinnung der Rohstoffe abgegrenzt. Die im Rahmen der landwirtschaftlichen Gewinnung 
von Rohstoffen z.B. durch innerbetriebliche Transporte anfallenden Emissionen sollten 
ausschließlich dort berücksichtigt werden, um Doppelanrechnungen auszuschließen.

Изменение 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и отвеждане, 
eccs, се ограничават до избегнатите 
емисии чрез улавяне и отвеждане на 
CO2, които са директно свързани с 
добива, транспорта, преработката и 
разпределението на горивото.

заличава се
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Or. en

Изменение 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Намаленията на емисии в 
резултат на улавяне и замяна, eccr, се 
ограничават до избягването на 
емисии чрез улавяне на CO2, чието 
въглеродно съдържание произхожда 
от биомаса и който се използва за 
замяна на получен от изкопаеми 
горива CO2, използван за търговски 
продукти и услуги.

заличава се

Or. en

Изменение 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В случай, че при производствения 
процес на горивото се произвежда 
съвместно както горивото, чиито 
емисии се изчисляват, така също и един 
или повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове следва да се разпределят между 
горивото или съответния междинен 
продукт при производството му и 
останалите странични продукти, 
пропорционално на тяхното 
съответно енергийно съдържание 
(определено на база долната топлина 
на изгаряне — за страничните 
продукти, различни от 

15. В случай, че при производствения 
процес на горивото се произвежда 
съвместно както горивото, чиито 
емисии се изчисляват, така също и един 
или повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове се разпределят между горивото 
или съответния междинен продукт при 
производството му и останалите 
странични продукти, на основата на 
метода на заместването.
Държавите-членки предоставят 
определени стойности, подлежащи 
на редовнопреразглеждане за типични 
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електроенергия). странични продукти.

Or. en

Обосновка

The GHG value for co-products should reflect the real market value or utility of the co-
products, not simply the energy content.

Изменение 298
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. В случай, че при производствения 
процес на горивото се произвежда 
съвместно както горивото, чиито 
емисии се изчисляват, така също и един 
или повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове следва да се разпределят между 
горивото или съответния междинен
продукт при производството му и 
останалите странични продукти, 
пропорционално на тяхното съответно
енергийно съдържание (определено на 
база долната топлина на изгаряне — за 
страничните продукти, различни от 
електроенергия).

15. В случай, че при производствения 
процес на горивото се произвежда 
съвместно както горивото, чиито 
емисии се изчисляват, така също и един 
или повече други продукти („странични 
продукти“), емисиите на парникови 
газове се разпределят съответно между 
горивото или междинния продукт при 
производството му и останалите 
странични продукти, пропорционално 
на тяхното енергийно съдържание 
(определено по принцип на база 
долната топлина на изгаряне — за 
страничните продукти, различни от 
електроенергия).

Or. de

Обосновка

Die Allokation nach Energiegehalt ist grundsätzlich sachgerecht. In Kombination mit den 
"weit" zu wählenden Systemgrenzen tritt jedoch im Einzelfall eine starke Verzerrung der 
THG-Ergebnisse auf, da die Emissionen des Gesamtsystems nicht in der Höhe auf das 
jeweilige Produkt alloziert werden, wie diese - entsprechend dem spezifischen 
Herstellungsverfahren - prozessbedingt dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind. Es ist daher 
erforderlich, in Einzelfällen wie Nass- und Trockenschlempe die Möglichkeit zu einer 
sachgerechten Allokation z.B. auf Basis spezifischer Systemgrenzen oder der für den 
Futtermittelwert maßgeblichen Trockenmassegehalte zu eröffnen.
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Изменение 299
Pilar Ayuso

Предложение за директива
Приложение VII, част В, параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Във връзка с изчисленията, посочени 
в параграф 15, подлежащите на 
разпределение емисии са eec + el, плюс 
тези части от ep, etd и eee, които се 
пораждат до този етап включително от 
процеса, когато завършва 
производството на съответния 
страничен продукт. Ако е станало 
прехвърляне на емисии към странични 
продукти на по-ранен технологичен 
етап от жизнения цикъл, то това 
прехвърляне следва да засяга само тази 
част от емисиите, която на завършващия 
етап от производството е разпределена 
за междинния горивен продукт, а не 
всички емисии от производството.  

16. Във връзка с изчисленията, посочени 
в параграф 15, подлежащите на 
разпределение емисии са  eec + el, плюс 
тези части от ep, etd и eee, които се 
пораждат до този етап включително от 
процеса, когато завършва 
производството на съответния 
страничен продукт. Ако е станало 
прехвърляне на емисии към странични 
продукти на по-ранен технологичен 
етап от жизнения цикъл, то това 
прехвърляне засяга само тази част от 
емисиите, която на завършващия етап от 
производството е разпределена за 
междинния горивен продукт, а не 
всички емисии от производството.

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 костилки. 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 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 костилки. Когато 
страничните продукти при 
производството на биогорива имат 
високо белтъчно съдържание, 
разпределението според масата на 
базата на съдържанието на сухо 
вещество се прилага пропорционално 
на тези странични продукти за 
целите на изчислението.

Отпадъците, селскостопанските 
остатъци — включително слама, меласа 
(bagasse), люспи, кочани и костилки, 

Отпадъците, селскостопанските 
остатъци — включително слама, меласа 
(bagasse), люспи, кочани и костилки, 
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които не участват в производствената 
верига за биогоривата и за които няма 
потенциална възможност за 
използване като храна или фураж, ще 
се счита, че имат нулеви емисии на 
парникови газове при жизнения цикъл, 
до момента на прибиране (събиране) 
на тези материали. 

които не участват в производствената 
верига за биогоривата, които се 
връщат в почвата, се взимат предвид 
пропорционално на намалението на 
емисиите на парникови газове, 
дължащо се на намалението, 
произлязло от употребата на 
минерални торове при следващите 
култури.

В случая на горива, произведени от 
рафинерии, анализираната 
производствена единица във връзка с 
изчисленията, посочени в параграф 15, 
ще е съответната рафинерия.

В случая на горива, произведени от 
рафинерии, анализираната 
производствена единица във връзка с 
изчисленията, посочени в параграф 15, е 
съответната рафинерия.

Терминът "страничен продукт" 
трябва да бъде дефиниран според 
процеса на производство на биогорива. 
"Страничен продукт" означава всеки 
продукт, произлизащ от извличането 
от суровината на съставките, 
необходими за производството на 
биогоривата.

Or. fr

Обосновка

La Commission considère que les émissions de GES des biocarburants produits à partir de 
déchets ou de résidus de cultures sont aussi égales à zéro.  Or, si des matières telles que la 
paille sont produites dans le but de servir de matière première pour la production de 
biocarburants, il n’est pas approprié de les classer comme résidus de cultures. Il faut avoir 
recours à la méthode d’allocation énergétique pour répartir entre la paille et les grains les 
émissions résultant de la production agricole.  La définition du terme "coprodui" proposée 
par la Commission n'est pas claire. 

Изменение 300
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 16 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 

В случая на производство на биогорива 
и други течни горива от биомаса, във 
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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 костилки. За 
страничните продукти с 
отрицателно енергийно съдържание 
ще се приема, във връзка с 
разглежданите изчисления, че 
енергийното им съдържание е нулево.

връзка с това изчисление 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 костилки, освен 
когато биогорива се произвеждат от 
тези остатъци от селскостопански 
култури .

Or. de

Обосновка

Der vorgesehene Ausschluss der Ernterückstände von der Kuppelproduktallokation bzw. 
deren Anrechnung mit null THG-Emissionen erscheint methodisch vertretbar, solange diese 
im System verbleiben, d.h. zum Beispiel untergepflügt werden. 

Werden jedoch Stoffe wie Stroh mit der Zweckbestimmung als Rohstoff für die 
Biokraftstoffproduktion erzeugt, ist es nicht sachgerecht, diese als Ernterückstände 
einzustufen. In diesem Fall sind Stroh und Korn als Rohstoffe für die Biokraftstoffproduktion 
in zwei voneinander getrennten Systemen zu bewerten.

Изменение 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 17 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойността EF за 
заместваното минерално гориво следва 
да бъде най-последната известна средна 
стойност за действителните емисии от 
бензинови и дизелови горива в 
Общността, докладвана съгласно 
[Директива 98/70/ЕО]. Ако такава 
информация липсва, да се използва 

17. По отношение на транспортните 
горива от биомаса, във връзка с 
посочените в параграф 4 изчисления, 
стойността EF за заместваното 
минерално гориво е последната известна 
средна стойност за действителните 
емисии от бензинови и дизелови горива 
в Общността, докладвана съгласно 
[Директива 98/70/ЕО] или 83,8 
gCO2eq/MJ, като се взема най-
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стойността 83,8 gCO2eq/MJ. ниската от тези стойност.

Or. en

Изменение 302
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Приложение VII – част В – параграф 17 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойността EF за 
заместваното минерално гориво
следва да бъде най-последната 
известна средна стойност за
действителните емисии от бензинови 
и дизелови горива в Общността, 
докладвана съгласно [Директива 
98/70/ЕО]. Ако такава информация 
липсва, да се използва стойността 83,8 
gCO2eq/MJ.

17. По отношение на биогоривата, във 
връзка с посочените в параграф 4 
изчисления, стойностите EF за 
заместваните минерални горива са
последните известни действителни
емисии от бензинови и дизелови горива 
в Общността, докладвани съгласно 
[Директива 98/70/ЕО]. Ако такава 
информация липсва, се използва 
стойността 91 gCO2eq/MJ. 

Or. en

Обосновка

Der vorgesehene Ausschluss der Ernterückstände von der Kuppelproduktallokation bzw. 
deren Anrechnung mit null THG-Emissionen erscheint methodisch vertretbar, solange diese 
im System verbleiben, d.h. zum Beispiel untergepflügt werden. 

Werden jedoch Stoffe wie Stroh mit der Zweckbestimmung als Rohstoff für die 
Biokraftstoffproduktion erzeugt, ist es nicht sachgerecht, diese als Ernterückstände 
einzustufen. In diesem Fall sind Stroh und Korn als Rohstoffe für die Biokraftstoffproduktion 
in zwei voneinander getrennten Systemen zu bewerten.
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Изменение 303
Roberto Musacchio

Предложение за директива
Приложение VII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VII a

Правила за изчисляване на нетната 
енергия с оглед измерването на 

ефекта на заместване с биогорива
Изготвят се разпоредби за следните 
формули, които да се използват за 
определяне на действителното 
предимство на заместване на 
съществуващите изкопаеми горива с 
биогорива: 
NE = Pci - Ef - Et

където: 

NE е нетната енергия
Pci е долната топлина на изгаряне
Ef  е енергията, изразходвана при 
култивирането и обработването на 
всяка суровина
Et е енергията, изразходвана при 
транспортните работи  
Стандартните стойности на Ef 
следва да бъдат установени в 
подходяща таблица, като 
посредством конкретни методи 
производителите са в състояние да 
посочат най-ниска постигната 
стойност.  Необходимо е да се вземат 
под внимание действителните 
стойности на нетна енергия за 
биогоривата, които до настоящия 
момент като цяло са сравнително 
ниски. Инвестиционната стойност 
за дадено заместване се определя 
посредством съпоставяне на 
продукция и цени.
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Or. it

Обосновка

With a view to determining the investment cost of promoting biofuels, all costs connected with 
their production need to be taken into account. Use of the net energy formula will ensure that 
only the most effective technologies are promoted, thus avoiding the indiscriminate use of 
biofuels, irrespective of their efficiency, to the detriment of action to protect biodiversity and 
of people's right to food.

Изменение 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Предложение за директива
Приложение VII а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VII a
Да се вземат предвид специфичните 
методи за изчисление за биодизел на 
базата на торф, като например 
емисии, избегнати благодарение на 
използването на пресушени торфища, 
и като източници, възникнали в 
резултат от отглеждане на биомаса 
върху торфени блата с прекъснат 
достъп след добиването на торфа.

Or. en
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