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КРАТКА ОБОСНОВКА

Fossil fuels have been the lifeblood of society for a long period of time. Modernisation as we 
know it would not have been possible without abundant supplies of cheap oil, coal and gas.
However, this period will soon be over. A thorough transformation of our energy and 
transportation systems is needed – for the sake of energy security and economics, but first and 
foremost because of Climate Change.

For many years, Climate Change was seen primarily as an environmental issue. Today, 
however, there is broad recognition that Climate Change affects all sectors of society and, if 
not tackled vigorously, may lead to catastrophic consequences for society.

EU at the crossroad
The EU is at a crossroad concerning the future of energy. There is no silver bullet to the 
energy and climate challenge. A multi-pronged approach must be pursued where the main 
pillars will be:

- enhanced energy efficiency,
- the gradual phase-out of fossil fuels and
- massive investments in research, development and deployment of alternative energy 

sources, first and foremost renewable energy.
The EU Commission Renewables Directive is a follow-up to the European Council decision 

from March, 2007. The proposal aims to establish an overall binding target of a 20% share of 
renewable energy sources in energy consumption in 2020 and an equally binding target of a 
10% share of renewable energy in the transport sector by 2020, as well as binding national
targets by 2020 in line with the overall EU target of 20%.

The Commission proposal is welcome. Parliament has in several reports recently asked for an 
increase in the level of renewable energy in the EU energy mix, and even considered a 
binding target of  25%.
This opinion from ENVI is prepared under the provision of enhanced cooperation with the 
lead committee, ITRE. In agreement with the rapporteur in ITRE, the ENVI opinion will 
focus mainly on the proposed sustainability criteria for biofuels.

Bioenergy – part of the solution  
Like other renewable sources, bioenergy can make valuable contributions in climate 

mitigation and energy security. It has two decisive advantages. First, biomass is stored 
energy; like fossil fuels, it can be drawn on at any time. Second, biomass can produce all 
forms or carriers of energy for modern economies: electricity, gas, liquid fuels, and heat.  
Bio-energy provides rural jobs, and can increase profitability in the agriculture, food-
processing and forestry sectors. Biomass plantations can help to restore degraded lands and 
growing trees, shrubs or grasses can reverse damage to soils, with energy production and sales 
as a valuable bonus.

Bio-energy is at the same time inherently land-intensive and the associated environmental 
impacts are significant. Some key concerns relate to deforestation, loss of biodiversity, 
depletion of soil nutrients, and excessive use of water. Some positive environmental impacts 
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include restoration of degraded land, creation of complementary land use options, and 
synergies in the provision of fibre and other non-energy products. The modern concept of a 
bio-refinery is a highly efficient agro-industrial complex that creates multiple products—food, 
feed, fuel, fiber and more—thus maximizing the value of land resources and bio-based 
materials.
There are a range of technologies for efficient conversion of biomass, especially in the case of 
heat and power. Biomass used for these purposes is generally favoured because they are both 
more economically competitive and environmentally effective.

The fact that biomass can be more effectively used for heat and electricity production, does 
not rule out its use for transport fuels. GHG emissions from transport constitute a difficult 
challenge in the EU and are on the increase in most Member States. There is no way transport 
emissions can continue to increase, while, at the same time, the overall objective for the EU is 
to reduce GHG emissions to 2020 by 30% or more. Alternative ways have to be pursued, like:

- enhanced fuel efficiency , - increased efforts to develop electric vehicles, hybrids and 
plug-in hybrids and fuel cell cars run on hydrogen., - a modal shift, giving a boost to 
public transport, rail transport etc. and - the use of bio-fuels,

While alternatives like hydrogen, electricity and hybrids etc are promising, nobody can tell 
today which of the technologies at play that will present the most effective response to the 
energy and climate challenge. All options should be kept open.

Bio-fuels increasingly questioned
Only a few years ago bio-fuels were seen by some to be a panacea for a range of global 
energy, environment and rural development issues.  Today they are widely questioned, both 
from the point of view of the expected GHG savings but, as well, for a host of perceived 
adverse effects. Among them are fears that the intensification of bio-fuels production will 
increase pressures on soil, water and biodiversity. Concerns are also expressed that the 
expansion of bio-fuels production will negatively affect food security as well as accelerate the 
destruction of rainforests..

Currently, the amount of land devoted to growing bio-fuels is only 25 million hectares, or 
about 0,5 % of the 5 billion hectares of global agricultural land. With regard to food prices, 
there are a host of factors affecting them – like adverse weather conditions, reductions in 
grain stocks, trade restrictions, speculative investment in commodities, growing demand from 
emerging economies, higher oil prices leading to higher prices on agricultural inputs etc. The 
only discernable influence on food prices, related to bio-fuels so far, is the highly 
controversial corn for ethanol program in the US.

In assessing the availability of land for energy crops, it is generally assumed that food and 
feed requirements should be met first. But energy crops need not grow on arable land. Instead 
they can grow on degraded lands, thereby minimizing land use conflicts. In other cases, the 
same crop may result in multiple products—including food, feed, fuel, fibre and other 
categories. The provision of economic incentives for bio-energy crops should therefore be 
concentrated on degraded, abandoned, or marginal lands where possible, and should aim to 
encourage multiple products.

The fact that bio-fuels production up till now has not had an overall negative effect on food 
prices does not preclude it from causing such problems in the future, should bio-fuels 
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production reach much higher levels and/or move into sensitive regions. Furthermore, as the 
world faces dwindling and/or more costly supplies of fossil fuels - in combination with 
increasing population and changing diet - there will inevitably be more land pressures.

The potential tension between, on the one hand, increased bio-fuels production and, on the 
other hand, food production, biodiversity loss and deforestation have to be taken seriously.
Difficult trade-offs have to be made. A particular challenge will be to avoid contributing to 
further deforestation. The risk for displacement is obvious. For instance, when vegetable oils 
are increasingly used for bio-diesel, forest lands in the tropics present themselves as 
alternatives immediately. The only effective way to balance such pressures would be through 
some kind of a compensation scheme for “avoided deforestation”.

Major potential in tropical countries

Biomass crops grown in tropical and sub-tropical regions, in terms of energy per unit of land, 
are 4-6 times more productive on average than typical crops grown in temperate climates.
Tropical countries have been impacted negatively by the heavily-subsidized agricultural 
sectors in OECD countries. Agricultural reform could offer real opportunities, not least for the 
LDCs, to modernize their agricultural sectors, using bio-fuels as somewhat of a driver.

The underlying logic for North-South bio-energy trade arise mainly from the large differences 
in productivity and cost of production. It is therefore natural to recognize the huge potential 
for effective bio-fuels production offered by many African and Latin American countries.
Imports from these continents ought to be a favored alternative for the European Union, 
provided the production is guided by strict sustainability criteria. However, to develop a bio-
fuels industry most low-income countries are in great need of capacity building. The recent 
Commission Initiative, the Global Climate Change Alliance, should be a perfect instrument 
for this.

Cautious approach recommended
Being draftsman of this report therefore feels like a huge responsibility. The sustainability 
criteria for bio-fuels are urgently needed, at the same time immensely complex to develop. If 
done the right way, bio-fuels should be able to contribute positively to climate change 
mitigation and energy security. If not, the risk is obvious that the bio-fuels initiative could end 
in a big failure.  

We are presently in the early stages of bio-fuel developments. The policy pursued has to be 
closely integrated with the efforts for enhanced fuel efficiency as well as the development of 
electric vehicles, fuel-cells etc. Moreover, the policy must provide strong incentives for 
innovation in the way biomass is used.

While research efforts into the next generation of bio- fuels look promising, the problem is the 
time perspective. Most experts doubt that technologies based on ligno-cellulose will be 
commercially viable in a significant way within the next ten to fifteen years. If this prediction 
is right - and the EU would maintain the 10% binding target – bio-fuels production will 
expand rapidly, based primarily on agro-fuels. This could have serious implications for food 
security, for biodiversity as well as for the rate of rainforest destruction.

Because of all the unknowns – both with regard to technology developments but also to land 
use changes – there is a compelling argument for caution and a step-by-step approach. The 
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proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should not be to reach the 
target at all costs, rather to implement policies which result in a significant benefit for the 
climate..      

The Commission Proposal – a critical review
The Commission proposal on sustainability criteria for bio-fuels has its clear merits.
However, there is need for significant changes.

At the outset, an important point has to be made. By establishing the sustainability criteria, the 
EU is creating a premium market for transport fuels based on renewable energy. From this 
naturally follows, that the EU should have all the right to introduce specific demands on such 
fuels.

A further general comment concerns the fact that EU is not alone in making efforts to regulate 
the introduction of transport fuels based on renewable energy. The ultimate goal ought to be 
the adoption of sustainability criteria that are widely accepted internationally. The
Commission is called upon to broaden the dialogue with other major actors, the objective 
being to reach as common an understanding as possible.

Revise the binding target
When the target was first agreed upon by the European Council it was conditional. The three 
conditions set were:1) the establishment of the sustainability criteria, 2) the commercial 
availability of second generation bio-fuels, and  3) the amendment of the Fuel Quality 
Directive.
When taking stock of recent scientific reports the uncertainties linked to the expansion of bio-
fuels are many. This is the background why both the EEA Scientific Committee as well as the 
JRC went as far as recommending a suspension of the 10% target.
Major questionmarks concern the commercial availability of second generation bio-fuels and 
the direct as well as indirect land use effects of bio-fuels production. Given the many 
unknowns today, the responsible way forward seems to be to reverse the decision about the 
10% renewable target and, instead, go for a lower target – like 8 % - and undertake regular 
reviews of the whole policy, including the target.   

Introduce sustainable categories of renewable energy
The purpose of the Directive is to promote renewable energy. To reach the 20% target, 
everything possible should be done to facilitate the rules and regulations pertaining to 
renewables production, including access to the grid and simplified administrative procedures.  
Planning rules need to be made more flexible, not least for such types of renewable energy 
projects that a priori can be defined as sustainable.

Expand the sustainability criteria to biomass for energy
The need is strong for sustainability criteria guiding bio-fuels production. However, it is not 
logical to single out only one part of the use of biomass for energy purposes from the rest. It is 
therefore proposed to extend the sustainability criteria to all uses of biomass for energy.

Criteria for GHG savings
The proposed GHG saving of 35% is, in the opinion of your draftsman, too little ambitious.
By setting such a low target, the majority of biofuels in the market today will qualify, with a 
risk of locking production into inefficient production with limited climate benefits and 
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potential large in-direct land use effects. Moreover, with a GHG threshold of only 35%, the 
significant potential for efficient bio-fuels production in the tropics is being downplayed.
Lastly, but not the least, no real incentive for innovation and GHG performance improvement 
is offered in the Commission proposal.

In order for future biofuels to deliver more in terms of climate benefits the proposal of your 
draftsman is a GHG saving threshold of 50% from the entry into force. In addition, in order to 
give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport (including also 
electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in Member States 
should be proportional to the GHG saving.

Criteria for "No-go areas"
The Commission proposal excludes certain types of land for the production of bio-fuels – in 

the form of “no-go” areas - like undisturbed forests, areas designated for nature protection, 
highly bio-diverse grassland etc. This is positive. However, the proposed list of “no-go” areas 
does omit certain sensitive areas and ought to be complemented, for instance by adopting the 
High Conservation Value Land categories.
The Commission proposal paints the world too much in black and white with regard to land 
use.. Land areas are either open to full production or prohibited for use. In European forests, 
as well as in tropical forests, sustainable management ought to be possible, so that limited 
amounts of biomass can be used, if it is done in a sustainable way.             
Social criteria
Social criteria were not included in the Commission proposal, one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal of this report is 
for the Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range 
of social impacts of the increased demand and use of bio-fuels.

Methodology for calculation of GHG savings  
The called-for GHG saving is calculated through a LCA methodology, described in annex VII.
The methodology is in principle sound and sufficiently flexible to allow for adjustments after 
the Directive has been agreed upon.

Specific default values are suggested for the cultivation, production and transport of bio-fuels 
- as well as for land use changes - to be used as reference points. The generalized way by 
which the default values are established must be questioned - in relation to land use and land 
use change, but, as well, to cultivation. The logic of the Commission proposal seems to be 
that a certain type of land use, like cultivating grasslands, will lead to the same GHG savings 
and/or the same carbon losses,  regardless of where production takes place. But grasslands 
differ in the amount of carbon stored, and hence cannot be described through a single default 
value. Only in Brazil, there are an estimated ten different types of grasslands (cerrados) with 
different characteristics.
Considering that the whole science around bio-fuels production is enormously complex, in 
particular when it comes to the potentially large effects of direct and indirect land use 
changes, there is need for a more regional approach.

In particular with regard to emissions from land use change a superior methodology is 
proposed, drawing upon work by the IPCC which provides specific default values for 
different regions. There are strong reasons to make use of the IPCC methodology. It provides 
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more flexibility and is likely to meet with broad approval since it is already being used 
widely.  

The role of soil carbon needs to be accounted for more explicitly. Some production, based in 
particular on perennial crops, will increase the carbon stored in soils and can thus help turn 
degraded or marginal land into productive land.
In the methodology the Commission has left out potential GHG emissions from indirect land 
use change, like when the production of bio-fuels leads to displacement of previously grown  
food crops on-to other lands. Such effects are by many experts considered to be significant.
However, no global model exists to provide us with precise estimates of the scale of such 
effects. It appears essential to complement the LCA methodology with an estimate for such 
effects. One possibility, developed by the OKO-Institut, would be to use a so-called risk 
adder, i e a penalty for the expected indirect land use changes that is added to the GHG 
emissions calculations for the production of biofuels on arable land.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

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, наред с
повишаването на енергийната 
ефективност, увеличението на 
използването на енергия от биомаса е 
един ефективен инструмент, 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.

Or. en
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Изменение 2

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 е уместна, 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. Докато 
аргументите в полза на целта за 20% 
общ дял на енергията от 
възобновяеми източници печелят 
значително надмощие, целта за 10% 
възобновяема енергия в транспорта се 
поставя все повече под въпрос.

Or. en

Изменение 3

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 

(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 
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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 
изменение на Директива 93/12/ЕИО 
бъде изменена, за да се даде възможност 
за прилагане на адекватни съотношения 
на смесване.

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 
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 и най-вече 
лигноцелулозните култури да 
пробият на пазара преди 2020 г., 
очевиден е рискът агрогоривата 
напълно да завладеят пазара -
развитие, което е възможно да доведе 
до нежелани последствия по 
отношение на продоволствената 
сигурност, биоразнообразието, 
обезлесяването и т. н.

Or. en

Изменение 4

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 

(6) Основното предназначение на 
обвързващите цели е да се осигури 
сигурност на инвеститорите. При все 
това множеството неизвестни, 
свързани с производството на 
биогорива в настоящия момент 
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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.

изискват по-внимателен подход, 
отколкото се смяташе досега.  
Следователно обвързващата цел за 
10% следва да бъде преразгледана.

Or. en

Изменение 5

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 8% дял на 
възобновяемата енергия за транспортни 
цели спрямо потреблението в 
Европейския съюз. Целите, както и 
цялостната политическа рамка, и по-
специално методологията за 
изчисляване на намаляването на 
парниковите газове, следва да бъдат 
редовно преразглеждани.

Or. en
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Изменение 6

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. 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, значително 
по-високият потенциал за ефективно 
производство на биогорива в 
тропиците и грижата за постигане 
на максимално намаляване на 
емисиите на парникови газове говорят 
в полза на това значителен дял от 
целта да бъде постигнат 
посредством 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, намаляването 
на емисиите на парникови газове и др. 

Or. en
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Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Разходите за присъединяването към 
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.

(30) Разходите за присъединяването към 
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, 
осигуряващи пълноценно 
оползотворяване на производствения 
капацитет.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) 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, подобно 
на други възобновяеми източници на 
енергия, 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. 

Or. en
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Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 
други течни горива от биомаса, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на тези видове горива, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на биоразнообразие. Такива изчерпаеми 
ресурси, признати чрез различни 
международни инструменти като ценни 
за човечеството, следва да бъдат 
запазени. Също така, потребителите в 
Общността не биха приели от морална 
гледна точка тяхното увеличено 
ползване на биогорива и на други течни 
горива от биомаса да води до 
разрушаване на биоразнообразни 
райони. По тези причини, необходимо е 
да бъдат формулирани критерии, 
съгласно които биогоривата и другите 
течни горива от биомаса ще отговарят 
на условията за получаване на стимули 
само когато може да се гарантира, че те 
не произхождат от район на 
биоразнообразие. Според избраните 
критерии, даден район е с 
биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за храните 
и селското стопанство на ООН, 
Икономическата комисия за Европа на 
ООН и Министерската конференция за 
защита на горите в Европа), или когато 
той е защитен от национално 
законодателство за опазване на 
природата. Също така, като се има 
предвид високата степен на 
биоразнообразие на някои пасища 
(grasslands), уместно е биогоривата, 

(39) Стимулите, осигурени от 
настоящата директива за биогорива и за 
други течни горива от биомаса, както и 
нарастващото в световен мащаб търсене 
на тези видове горива, не трябва да 
предизвикват разрушаване на районите 
на биоразнообразие. Такива изчерпаеми 
ресурси, признати чрез различни 
международни инструменти като ценни 
за човечеството, следва да бъдат 
запазени. Също така, потребителите в 
Общността не биха приели от морална 
гледна точка тяхното увеличено 
ползване на биогорива и на други течни 
горива от биомаса да води до 
разрушаване на биоразнообразни 
райони. По тези причини, необходимо е 
да бъдат формулирани критерии, 
съгласно които биогоривата и другите 
течни горива от биомаса ще отговарят 
на условията за получаване на стимули 
само когато може да се гарантира, че те 
не произхождат от район на 
биоразнообразие, или че добива на 
суровината няма неблагоприятно 
въздействие върху биоразнообразието. 
Според избраните критерии, даден 
район е с биоразнообразие, когато той е 
незасегнат от значителна човешка 
дейност (съгласно определението, 
използвано от Организацията за храните 
и селското стопанство на ООН, 
Икономическата комисия за Европа на 
ООН и Министерската конференция за 
защита на горите в Европа), или когато 
той е защитен от национално 
законодателство за опазване на 
природата. Също така, като се има 
предвид високата степен на 
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произведени от суровини с произход от 
такива терени да не отговарят на 
условията за получаване на стимули по 
настоящата директива. Комисията 
следва да установи подходящи критерии 
и/или географски райони за 
определянето на такива пасища с висока 
степен на биологично разнообразие, 
съгласно най-добрите разполагаеми 
научни данни и съответните 
международни норми.

биоразнообразие на някои пасища 
(grasslands), уместно е биогоривата, 
произведени от суровини с произход от 
такива терени да не отговарят на 
условията за получаване на стимули по 
настоящата директива, ако се добиват 
по начин, който се отразява 
неблагоприятно върху 
биоразнообразието. Комисията следва 
да установи подходящи критерии и/или 
географски райони за определянето на 
такива пасища с висока степен на 
биологично разнообразие, съгласно най-
добрите разполагаеми научни данни и 
съответните международни норми. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Въпреки че енергия от биомаса 
не би следвало да бъде произвеждана 
от суровини, добити от площи с 
призната висока степен на 
биоразнообразие, както и от площи с 
високи въглеродни запаси, каквито са 
горите, незасегнати от значителна 
човешка дейност и/или трайно 
залесените площи, вредата за 
естествените гори може да бъде все 
пак голяма, като неволно последствие 
от завишеното производство на 
биогорива. Така например, когато се 
повишава търсенето на растителни 
масла, поради повишено търсене на 
биодизел, една от възможните 
последици е горски площи да бъдат 
обезлесени с цел производството на 
соеви зърна или палмово масло. В 
някои случаи може да се стигне до 
подобно обезлесяване, дори и то да е 
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незаконно според националните или 
международните разпоредби. Освен 
това упражняването на натиск под 
една или друга форма върху площите е 
неизбежна последица от засилването 
на равнището или обхвата на 
потенциално всяка интензивна 
земеделска дейност. При все това, 
важно е ЕС да предоставя стимули, 
за да сведе до минимум риска от 
подобни последици; по-специално 
насърчаването на схеми за закрилата 
на тропическите гори, като например 
обезщетения за "избегнато 
обезлесяване", следва да бъде 
приоритет за ЕС. 

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство. 
Прилагането на такива критерии по 
отношение на вноса от трети страни е 
административно и технически 
неосъществимо.

(40) В случаите, когато биогоривата и 
другите течни горива от биомаса се 
произвеждат от суровини, отгледани в 
ЕС, те следва да съответстват също и на 
екологичните изисквания на ЕС по 
отношение на селското стопанство. 
Прилагането на такива критерии по 
отношение на вноса от трети страни е 
административно и технически 
неосъществимо. Освен това 
държавите-членки се насърчават да 
проучат до каква степен включването 
на нови видове лигноцелулозни 
култури в селскостопанския 
ландшафт би спомогнало за 
насърчаването на подобрения в 
законодателството в областта на 
околната среда, извън конкретно 
посоченото в правилата за 
кръстосано спазване на Общата 
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селскостопанска политика, например 
по отношение на съхраняване 
качеството на подпочвени и 
повърхностните води, Директива 
2000/60/EО.

Or. en

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Изискванията за схема за устойчиво 
развитие на енергийните приложения на 
биомасата, различни от биогоривата и 
от течните горива от биомаса, следва да 
бъдат анализирани от Комисията в срок 
до 2010 г., като се отчете 
необходимостта от управление на 
ресурсите от биомаса по устойчиво 
развит начин.

(47) Изискванията за схема за устойчиво 
развитие на енергийните приложения на 
биомасата, различни от биогоривата и 
от течните горива от биомаса, следва да 
бъдат анализирани от Комисията в срок 
до 2009 г., като се отчете 
необходимостта от управление на 
всички ресурси от биомаса по 
устойчиво развит начин. В дългосрочен 
план това следва да включва също 
така и земеделски практики.  

Or. en

Изменение 13

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 

заличава се
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EN 590/2004.

Or. en

Изменение 14

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 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. 

Or. en
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Изменение 15

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

Or. en

Изменение 16

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 

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 
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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 са установени и екологични 
критерии за устойчиво развитие по 
отношение на енергията от 
възобновяеми източници и по-
специално енергията от биомаса.

Or. en

Обосновка

The scope of the sustainability criteria should be expanded beyond biofuels, which is a  small 
part of renewable energy, to cover sustainable categories of renewable energy as well as all 
biomass use for energy.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 2, - буква и a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и а) "земи с висока консервационна 
стойност" означава:
- области, съдържащи световно, 
регионално или национално значими 
концентрации на биоразнообразни 
ценности (напр. ендемизми, 
застрашени видове, убежища); 
- световно, регионално или 
национално значими обширни 
ландшафтни области, в които 
живеят жизнеспособни популации от 
повечето, дори от всички естествено 
съществуващи видове в естествени 
условия на разпространение и 
изобилие;
- области, които се намират във или 
съдържат редки или застрашени 
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екосистеми; 
- области, които предоставят 
основни услуги за екосистеми в 
критични ситуации (напр. защита на 
речни басейни, ерозивен контрол); 
- области с основно значение за 
задоволяване на основните 
потребности на местни общности 
(напр. прехрана, здраве);
- области с изключително значение за 
традиционната културна 
идентичност на местни общности 
(области от културно, екологично, 
икономическо или религиозно 
значение, определени в 
сътрудничество с въпросните местни 
общности). 

Or. en

Обосновка

A definition of High Conservation Value land is needed for Article 15.3. The High 
Conservation Value framework was originally developed by Forest Stewardship Council (now 
included in the FSC certification scheme) and provides a robust framework for identifying 
lands of high conservation value that may or may not be protected under national legislation 
or international conventions.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

За биогорива ще бъдат считани най-
малко продуктите, изброени по-долу:

а) „биоетанол“: етанол, произведен 
от биомаса и/или от 
биоразградимата част на 
отпадъците и използван като 
биогориво;

б) „биодизел“: метилов естер, 
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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)“: гориво, произведено 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 
процедури, нерафинирано или 
рафинирано, но химически 
немодифицирано, ако е съвместимо с 
типа двигател и съответните 
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изисквания за емисии.

Or. en

Основание

These definitions are found in Directive 2003/30/EC. However, since that directive will be 
repealed from 2012 it is essential to include them in the RES directive.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Крайната цел е постепенното 
премахване на емисиите на парникови 
газове, получени от употребата на 
изкопаеми горива, в рамките на 
Европейския съюз до 1 януари 2050 г.

Or. en

Основание

In order to combat climate change emissions from fossil fuels within the EU has to come 
down to close to zero in the future.

Изменение 20

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 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 
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транспорта отговаря на 
екологичните критерии за устойчиво 
развитие, посочени в член 15.
Постигането на 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.

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

Основание

Because of all the unknowns with regard to the effects of rapidly increasing biofuels 
production, based on agro-fuels, there is a compelling argument for caution and a step-by-
step approach. The proposed 10% binding target appears too optimistic. The objective should 
not be to reach the target at all costs, rather to implement policies with a significant benefit 
for the climate. A sensible approach, therefore, would be to lower the target and develop a 
policy based on regular reviews – “learn by doing” - both with regard to the overall 
objectives and the policy framework and methodology.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Най-късно до 1 януари 2010 г. 
Комисията представя на Съвета и на 
Европейския парламент обща бяла 
книга, съдържаща пълен списък на 
съответните законодателни актове, 
необходими за осъществяването на 
целта, посочена в параграф -1.

Or. en
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Основание

The legislative work is often fragmented. Having a single document, prepared by the 
Commission, that outlines all necessary legislation in order to achieve the target of 
progressive elimination of GHG emissions from fossil fuel use within the European Union 
would be very useful and would make the legislative work in connection to climate change 
mitigation much more transparent and clear.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Устойчиви категории възобновяема 

енергия
1. За целите на настоящата 
директива проектите за енергия от 
възобновяеми източници ще се 
считат за насочени към устойчиво 
от екологична гледна точка развитие, 
ако изпълняват разпоредбите на 
настоящия член. 
2. При спазване на националните 
правила за проектиране и подзаконови 
разпоредби за прилагане на 
разпоредбите на настоящата 
директива, за съвместими с 
настоящия член се считат следните 
категории енергия от възобновяеми 
източници:
а) всички форми на фотоволтаична 
енергия, освен ако държавите-членки 
установят горна граница, над която 
се изисква оценка на въздействието 
върху околната среда, като тази 
граница не може да бъде под 1MW за 
всички единици в отделно заявление 
за проектиране;
б) електроенергия от вятърни 
турбини, съгласно разпоредбите на 
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параграф 5;
в) големи централи за концентрирана 
слънчева енергия при условие, че не са 
разположени върху понастоящем 
продуктивна обработваема земя; 
въпреки това държавите-членки 
могат да изискват оценки на 
въздействието върху околната среда 
за централи над 5MW в 
чувствителните зони, изброени в 
настоящия член, и на малки острови;
г) комбинирани топло- и 
електроцентрали с използване на 
всякаква форма на биомаса с 
мощност под 5MW;
д) всички форми на електроенергия от 
неизкопаеми горива, произведена от 
стопанства, съгласно разпоредбите 
на членове 12 и 14;
е) промишлено преобразуване на CO2 в 
гориво чрез вектори на водорасли или 
съпоставима технология, по-
специално в случаите, в които това е 
неразделна част от улавянето на CO2, 
схема за използване и складиране към 
електроцентрала, използваща 
изкопаеми горива, или енергоемко 
промишлено предприятие.
Нови технологии, които не са били 
представени при влизането в сила на 
настоящата директива и за които 
може да се докаже, че отговарят на 
критериите, съдържащи се в 
настоящия член, могат да бъдат 
добавени временно към настоящия 
параграф в съответствие с 
процедурата, посочена в член 21, 
параграф 2, до преразглеждането на 
настоящата директива.
3. Централа или проект, които не 
отговарят на критериите, посочени в 
параграф 2, могат независимо от 
това да бъдат считани за 
съответстващи на условията на 
настоящия член и член 15 при 
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наличие на оценка за въздействието 
върху околната среда, 
потвърждаваща съответствието с 
разпоредбите на настоящия член.
4. В съответствие с разпоредбите на 
член 12, параграф 5 Комисията 
предлага законодателни актове, 
отнасящи се до к.п.д. на горивата, 
произведени в съответствие с член 15 
за приложение в транспортния 
сектор.
5. Държавите-членки могат да 
определят отделни части от своята 
територия, като национални или 
регионални паркове, области с висока 
стойност на биоразнообразие, 
области на миграция на птици, 
области с изключителна природна 
красота или местности, 
представляващи национално 
наследство, зони, обхванати от 
Директивата за местообитанията 
и/или други съответни международни 
разпоредби за биоразнообразието, 
които да бъдат изключени от 
прилагането на настоящия член или 
по отношение на всички видове 
производство на енергия, или за 
конкретни технологии, използващи 
възобновяеми източници.

Or. en

Основание

In the Commission's proposal its treatment of the sustainability criteria is almost entirely 
negative, characterised as establishing "no-go areas".  This new Article attempts to redress 
this negative balance by highlighting those renewable technologies which, subject to certain 
conditions as to scale and location, do not raise any significant sustainability issues, thus 
reversing the burden of proof in certain Member States. The draft is not intended to be a 
definitive list and explicitly allows technologies, whether existing or future, that meet the 
same level of sustainability, to be "fast-tracked" for planning and investment purposes.  
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Изменение 23

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

Критерии за устойчиво развитие по 
отношение на енергия от биомаса

Or. en

Изменение 24

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 
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:

1. Независимо от това, дали 
суровините са отгледани в рамките 
или извън територията на 
Общността, енергията от биомаса 
следва да бъде вземана под внимание 
във връзка с целите, изброени по-долу в 
букви а), б) и в), само при условие, че 
отговаря на критериите, посочени в 
параграфи от 2 до 7:

Or. en

Основание

The text should be clear with regard to the application of the criteria.
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 15 - параграф 2

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%,
като същото се изчислява на базата 
на член 17, параграф 1.

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) ще се 
прилага от 1 януари 2015 г.

Or. en

Основание

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. No real incentive for innovation and 
GHG performance improvement is offered by having 35%. In order for future biofuels to 
deliver more in terms of climate benefits the proposal is a GHG saving threshold of 50% from 
the entry into force of this Directive. Considering that the ambition is raised, production 
facilities already in place should get a bit more time to adapt (2015 instead of 2013).

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Биогоривата и другите течни 3. Енергията от биомаса, която се
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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:

отчита за целите, посочени в параграф 
1, следва да не е произведена от 
суровини, произхождащи от терени с 
призната висока стойност на 
биоразнообразие, освен ако съгласно 
представените доказателства 
същите са получени чрез прилагане на 
практики на устойчиво управление и 
производството и добивът на 
суровините не са нарушили 
биоразнообразието, и/или ако бъдат 
представени доказателства, че след 
намеса естественият състав на 
биологичните видове и естествените 
процеси ще бъдат възобновени. Тук се 
включват терени с един от следните 
видове статут през или след ноември 
2005 г., независимо дали тези терени 
продължават да имат този статут:
-а) земи с висока консервационна 
стойност;

Or. en

Основание

The proposed list of “no-go” areas omits certain sensitive areas and ought to be 
complemented, for instance by adopting the High Conservation Value Land categories. In the 
original proposal land areas are either open to full production of bio-fuels or they are 
prohibited for use. In Europe, as well as elsewhere, sustainable management ought to be 
possible, so that limited amounts of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Изменениe 27

Предложение за директива
Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Комисията ще установи критериите 
и 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 

заличава се
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процедурата за регулиране с контрол, 
посочена в член 21, параграф 3.

Or. en

Изменениe 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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. Енергията от биомаса, която се 
отчита за целите, посочени в параграф 
1, следва да не е произведена от 
суровини, произхождащи от терени с 
високи въглеродни запаси, освен ако 
съгласно представените 
доказателства същите са получени 
от отпадъци, от остатъчна 
дървесина или чрез прилагане на 
практики на устойчиво управление. 
Тук се включват терени с един от 
следните видове статут през ноември 
2005 г. и които в последващ период вече 
нямат такъв статут:

Or. en

Основание

In the original proposal land areas are either open to full production of bio-fuels or they are 
prohibited for use. In Europe, as well as elsewhere, sustainable management ought to be 
possible, so that limited amounts of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.
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Изменениe 29

Предложение за директива
Член 15 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 ноември 
2005 г.

Or. en

Изменениe 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Комисията, в сътрудничество със 
съответните органи в държавите-
членки и трети държави, установява 
географските обхвати за районите, 
посочени в параграфи 3 и 4. 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. 

Or. en

Обосновка

The Commission should be made responsible for presenting the geographic ranges of the "no-
go" areas as it would ease the burden of proving compliance with the criteria for economic 
operators and, in particular, small scale producers.
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Изменениe 31

Предложение за директива
Член 15 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 
на този Регламент.

5. Селскостопанските суровини, 
отглеждани в Общността и използвани 
за производството на енергия 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 
на този Регламент.

Or. en

Изменениe 32

Предложение за директива
Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 устойчиво развитие във връзка 
с останалите видове енергийни 
приложения на биомаса.

7. Комисията следва най-късно до 31 
декември 2009 г. да докладва относно 
всички допълнителни изисквания 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 устойчиво 
развитие във връзка с останалите видове 
енергийни приложения на биомаса.
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Or. en

Изменениe 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 подземните води 
поради въвеждане на замърсители и 
наднормени количества и биогенни 
елементи;
б) свръхпотребление на вода в райони, 
в които е налице недостиг на вода.

Or. en

Изменениe 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

7б. На всеки две години Комисията 
докладва на Европейския парламент и 
на Съвета относно въздействието, 
което нарасналото търсене на 
биогорива оказва върху социалната 
устойчивост в Общността и в трети 
държави, както и въздействието на 
политиката на ЕС в областта на 
биогоривата върху наличието на 
хранителни продукти в държавите 
износители, върху покупателната 
способност на населението в 
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развиващите се държави по 
отношение на тези продукти, както 
и върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието. Първият доклад трябва 
да бъде представен през 2012 г. В 
доклада трябва да бъде разгледан 
въпросът за спазването на правата, 
свързани с ползването на земята. 
Докладът трябва да посочва за всяка 
отделна държава, която е значителен 
източник на суровини за биогорива, 
потребявани в Общността, дали 
съответната държава е 
ратифицирала и прилага всички 
конвенции на МОТ, изброени по-долу:
i) Конвенция относно минималната 
възраст за приемане на работа (№ 
138);
ii) Конвенция относно забраната и 
незабавни действия за ликвидирането 
на най-тежките форми на детския 
труд (№ 182);
iii) Конвенция относно премахването 
на принудителния труд (№ 105);
iv) Конвенция относно принудителния 
или задължителния труд (№ 29);
v) Конвенция за равенството в 
заплащането (№ 100);
vi) Конвенция относно 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите (№ 111);
vii) Конвенция за синдикалната 
свобода и закрилата на правото на 
синдикално организиране (№ 87);
viii) Конвенция за правото на 
организиране и на колективно 
договаряне (№ 98);
По целесъобразност, Комисията 
предлага коригиращи действия.

Обосновка

Social criteria were not included in the Commission proposal, one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal is for the 
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Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range of 
social impacts of the increased demand and use of bio-fuels. If necessary, the Commission 
should propose corrective action based on the reports.

Or. en

Изменениe 35

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. При отчитане на биогорива и други 
течни горива от биомаса за целите, 
посочени в член 15, параграф 1, 
държавите-членки следва да изискват от 
стопанските оператори да покажат, че 
са изпълнени посочените в член 15, 
параграф 1 критерии за екологично
устойчиво развитие. За тази цел, те 
следва да изискват от стопанските 
оператори използването на система за 
масов баланс, даваща следните 
възможности:

1. При отчитане на енергия, получена 
от биомаса, за целите, посочени в член 
15, параграф 1, държавите-членки 
следва да изискват от стопанските
субекти да покажат, че са изпълнени 
посочените в член 15, параграф 1 
критерии за устойчиво развитие. За тази 
цел, те следва да изискват от 
стопанските субекти използването на 
система за масов баланс, даваща 
следните възможности:

Or. en

Изменениe 36

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

а) възможност за отчитане на 
смесването на партиди от суровини или 
биогорива с различни характеристики 
по отношение на устойчивото развитие;

а) възможност за отчитане на 
смесването на партиди от суровини или 
биогорива с различни характеристики 
по отношение на устойчивото развитие, 
при условие, че всички партиди 
съответстват на критериите за 
устойчиво развитие съгласно член 15;

Or. en
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Обосновка

All consignments should meet the criteria, otherwise there is an obvious risk that biofuels and 
bioliquids with a low GHG performance are simply mixed with high performing biofuels and 
bioliquids and thereby pass the criteria.   

Изменениe 37

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2 - алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Освен това в своя доклад за 2009 г. 
Комисията трябва да предложи план 
за проверка на съответствието с 
критериите за устойчиво развитие 
съгласно член 15 по отношение на 
всички форми на енергия, получена от 
биомаса.

Or. en

Обосновка

While the criteria is proposed to be extended from biofuels to all energy uses of biomass, a 
robust methodology for verification of compliance is missing for other energy uses of biomass 
than biofuels. In a report in 2009 the Commission should therefore present such an extension.

Изменениe 38

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 Съвета, за 
които може да се очаква, че типичните 

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 Съвета, за 
които може да се очаква, че типичните 
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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.

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.

Or. en

Изменениe 39

Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 следва да извърши 
преглед най-късно до 31 декември 2010 
г. на типичните и приетите
стойности (typical and default values) в 
Приложение VII, като отдели специално 
внимание на емисиите от дейности по
отглеждането. По отношение на 
типичните и приетите стойности за 
отглеждане, до 31 декември 2010 г. 
Комисията трябва да представи нов 
списък с действителни и приети 
стойности, които отразяват 
регионалните и климатични условия. 
Като част от този процес на преглед, 
трябва да бъде потърсено 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 
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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.

Or. en

Обосновка

Specific default values are suggested for the cultivation, but they are very generalized (global 
averages) and are very far from reflecting the large physical variations. Emissions from 
cultivation may differ widely between regions and climate condition. In addition, measuring 
actual emissions from cultivation is difficult and very costly. Together with emissions from 
land use change it is the most difficult part for which to establish any typical or default 
values. It is therefore of large importance that the Commission presents regionalized values 
for production that more accurately reflect regional differences. Otherwise there is a large 
risk that the Directive will force economic operators to spend large resources on 
measurements and also negatively affect all small producers that may not have such 
resources.

Изменениe 40

Предложение за директива
Член 17 - параграф 5 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

б) във всички останали случаи, приетите 
стойности ще са оценени
консервативно в сравнение с 
характерните стойности за
нормалните производствени процеси.

б) във всички останали случаи, приетите 
стойности представляват 80% от 
стойностите за производствени 
процеси.

Or. en

Обосновка

Default values should be set according to a consistent rule. The approach by the Commission 
in their proposal has been to deduct 40% from the typical values for processing. If this is 
restrictive or not entirely depends on the variability. In some cases it is likely to be very 
restrictive and in other cases not restrictive at all.
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Изменениe 41

Предложение за директива
Член 18 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Специални разпоредби относно 
биогоривата

Специални разпоредби относно 
насърчаването на използването на 
възобновяема енергия за транспортни 
цели

Or. en

Изменениe 42

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1. Държавите-членки трябва да осигурят 
предоставяне на информация на 
обществеността относно възможността 
за ползване на биогорива и други 
възобновяеми горива за транспортни 
цели. Също така, по отношение на
процентното съдържание на биогорива, 
смесени с течни горива с минерален 
произход, ако то надвишава 
граничната стойност от 10 обемни 
процента, държавите-членки следва да 
изискват то да бъде обявено на местата 
за продажба.

1. Държавите-членки трябва да осигурят 
предоставяне на подробна информация 
на обществеността относно 
възможността за ползване и ползите за 
околната среда от употребата на 
различните видове възобновяеми 
енергийни източници за транспортни 
цели. В случаите, в които процентното 
съдържание на биогорива, смесени с 
течни горива с минерален произход, 
надвишава 10 обемни процента, 
държавите-членки следва да изискват 
това да бъде обявено на местата за 
продажба.

Or. en

Обосновка

Information should be made available not only with regard to biofuels, but for all types of 
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renewable energy for transport.

Изменениe 43

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1a. Държавите-членки посочват 
видовете бензин и дизелови горива, 
получени чрез каталитично 
хидриране на растителни масла и 
животински мазнини или чрез 
пиролизни масла, получени от 
всякакъв вид биомаса, и които са 
химически или функционално 
неразличими от или не превъзхождат 
бензините и дизеловите горива, 
произведени от изкопаеми горива, 
като например "EuroBio Petrol" или 
"EuroBio Diesel", при условие, че 
делът на биогоривата е равен на или 
надвишава 50% от общия дял горива, 
както и че използваният водород не е 
получен от изкопаеми горива.  

Or. en

Обосновка

As is well-known from the introduction of lead-free petrol in the 1980s and 1990s and 
subsequent market research by the oil companies and fuel retailers, consumers respond well 
and rapidly to the introduction of "green" fuels. This paragraph is designed to provide a big 
consumer demand boost to the best and most sustainable of the alternatives to fossil fuels, 
while recognizing that it will take time for the fuel manufacturers to scale production up to 
the fully "green" standard, blends of 50-100% of non-fossil fuels.  
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Изменениe 44

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

1б. Държавите-членки определят 
всички смеси на бензин или дизелови 
горива, посочени в параграф 1а, в 
чийто състав процентното участие 
на биогоривата е поне 10%, но по-
малко от 50%, като например 
"EuroBioblend Petrol" или 
"EuroBioblend Diesel". Делът на 
биогоривата, използвани за целите, 
посочени в този параграф, може да се 
повишава в съответствие с целите, 
посочени в член 15, параграф 2.   

Or. en

Изменениe 45

Предложение за директива
Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменениe

2. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение V спецификация, следва в 
срок най-късно до 31 декември 2010 г. 
да стане достъпно на тези 
бензиностанции, които имат повече 
от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се

Or. en
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Изменениe 46

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. Държавите-членки следва да 
осигурят, че дизеловото гориво, 
съответстващо на посочената в 
Приложение VI спецификация, или 
друго дизелово гориво със съдържание 
на биодизел от поне 5 обемни 
процента, следва в срок най-късно до 
31 декември 2014 г. да стане достъпно 
на тези бензиностанции, които имат 
повече от две колонки за зареждане с 
дизелово гориво.

заличава се

Or. en

Изменениe 47

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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. en
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Изменениe 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

4a. Всеки механизъм за насърчаване, 
включително финансови стимули, 
създаден от държавата-членка за 
широкомащабно производство и 
използване/потребление на 
възобновяема енергия в транспорта, е 
пропорционален на намалението на 
емисии на парникови газове.
Изследвания и развитие в областта 
на възобновяемата енергия в 
транспорта, както и развитие на 
устойчиви системи за транспорт, 
силно се насърчават както на 
равнище държава-членка, така и на 
общностно равнище и могат да 
получат допълнителна подкрепа.

Обосновка

In order to give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport 
(including also electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in 
Member States should be proportional to the GHG saving.

Or. en

Изменениe 49

Предложение за директива
Член 19 - параграф 3 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменениe

3. В своя първи доклад, държавите-
членки следва да посочат дали 
възнамеряват да:

3. В своя първи доклад, държавите-
членки следва да посочат дали 
възнамеряват, и ако възнамеряват кога,
да:

Or. en
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Изменениe 50

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(а) относителните екологични 
предимства и цени на различните 
биогорива, въздействието на политиките 
за внос на Общността върху тези 
предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

(а) относителните екологични и
социални предимства и цени на 
различните биогорива, въздействието на 
политиките за внос на Общността върху 
тези предимства и цени, последиците за 
сигурността на доставките и начините за 
балансиран подход между вътрешното 
производство и вноса;

Or. en

Изменениe 51

Предложение за директива
Член 20 - параграф 5 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

(в) въздействието на политиката на ЕС 
върху наличието на хранителни 
продукти в страните износители, 
върху възможностите на хората в 
развиващите се страни да купуват 
такива хранителни продукти, както и
върху по-общи въпроси, свързани с 
развитието; и 

(в) въздействието на политиката на ЕС, 
свързана с енергията от биомаса 
върху продоволствената сигурност в 
развиващите се страни, включително 
потенциалното въздействие върху 
страните с ниски доходи и дефицит
на храни и най-слабо развитите 
страни, върху наличието на и 
достъпът до храни в рамките 
страните износителки, както и върху 
по-общи въпроси, свързани с 
развитието; и 

Or. en
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Изменениe 52

Предложение за директива
Приложение III - ред 8

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Биодизел (метилов естер, произведен от 
растително или животинско масло, с 
качеството на дизелово гориво, който се 
използва като биогориво)

МЕМК (метилов естер, произведен от 
растително или животинско масло, с 
качеството на дизелово гориво, който се 
използва като биогориво)

Or. en

Обосновка
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) is only one form of "biodiesel" and so should not be 
favoured to the exclusion of all others for the purposes of EU legislation.

Изменениe 53

Предложение за директива
Приложение III - ред 10

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Хидрогенирано растително масло 
(растително масло, термохимично 
третирано с водород)

Хидрогенирано растително масло и 
животински мазнини (растително 
масло и животински мазнини, 
термохимично третирани с водород)

Or. en

Обосновка

"green petrol" and "green diesel" for the purposes of Article 18 can be produced from a 
number of processes, including the treatment of animal and vegetable oils with hydrogen 
(hydrotreated in the amendment), the Fischer-Tropsch treatment of biomass and from refining 
pyrolysis oil from biomass.
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Изменениe 54

Предложение за директива
Приложение III - ред 13

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Бензин Бензин от изкопаеми горива

Or. en

Обосновка

The source of this petrol should be made clear.

Изменениe 55

Предложение за директива
Приложение III - ред 14

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Дизелово гориво Дизелово гориво от изкопаеми горива

Or. en

Обосновка

The source of this diesel should be made clear.

Изменениe 56

Предложение за директива
Приложение III - ред 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Тежки течни горива от изкопаеми 
горива

Or. en
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Изменениe 57

Предложение за директива
Приложение V

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Приложение V се заличава

Or. en

Обосновка

These standards should be set by CEN.

Изменениe 58

Предложение за директива
Приложение VI

Текст, предложен от Комисията Изменениe

Приложение VI се заличава

Or. en

Обосновка

These standards should be set by CEN.

Изменениe 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eccs
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където: – eccu – eee  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 непряк 
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.

In the methodology the Commission has left out potential GHG emissions from indirect land 
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use change, like when the production of bio-fuels leads to displacement of previous activity on 
other lands. Such effects are by some experts considered to be more significant than emissions 
from direct land use change.

Изменениe 60

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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, следва да се 
изчисляват чрез средногодишно 
разпределяне на емисиите от 20-
годишен период. За изчисляване на тези 
емисии ще се използва следната 
зависимост:

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

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 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 биогоривото);

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 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;

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база настоящото използване на 
земята 

CSA са въглеродните запаси на единица 
площ на база настоящото използване на 
земята 

CSA са въглеродните запаси на единица CSA са въглеродните запаси на единица 
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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).

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).

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; и

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

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 биогориво 
или на друго гориво от биомаса, 
получено от единица земна площ 
годишно).

При условие, че съществена част от 
обмяната на въглерод между почвата 
и атмосферата е под формата на 
CH4, това следва да се вземе предвид 
като се коригира изчислението за 
тази част от обмяната. За тази цел 
молекулната маса на CO2 следва да се 
замести с тази на CH4 (MWCH4) и да се 
умножи с CO2  еквивалента на CH4 в 
параграф 5 (MWCH4 е молекулната 
маса на метана = 16.043 g/mol)

Or. en

Обосновка

Methane is a very strong green house gas, 23 times stronger than CO2. Where methane 
emissions corresponds to a large part of the total GHG emissions caused by land use change, 
these emissions should be taken into account.
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Изменениe 61

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8. Във връзка с параграф 7, могат да 
бъдат използвани следните стойности
както за CSR, така и за CSA:

8. Във връзка с параграф 7, могат да 
бъдат използвани стойностите, 
представени от 
междуправителствената експертна 
група за изменение на климата в 
националната инвентаризация на 
парниковите газове, както за CSR, така 
и за CSA:

Таблица за използване на земята Таблицата се заличава
Като алтернативна възможност, могат 
да се използват действителните 
стойности, както за CSR, така също и за 
CSA.

Като алтернативна възможност, могат 
да се използват действителните 
стойности, както за CSR, така също и за 
CSA.

За изчисляване на 
производителността на културата P 
могат да се използват следните 
стойности:

заличава се

Таблица Таблицата се заличава
Като алтернативна възможност, 
могат да се използват действителните 
стойности.

Използват се действителните стойности 
за Р.

Or. en

Обосновка

With regard to emissions from land use change an improved methodology is proposed. The 
IPCC already in 1996 presented a detailed but scalable methodology for land use change, 
updated in 2006, that is already in use for reporting under the Kyoto protocol. Using this 
methodology for calculation emissions from land use would constitute a major improvement 
of the methodology. There are strong reasons to make use of the IPCC methodology. It 
provides more flexibility and is likely to meet with approval since many countries around the 
world are already using the methodology.
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Изменениe 62

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

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8a. Емисии, дължащи се на непряк 
променен начин на използване на земя, 
eiluc, имат стойност 0, когато 
производството на биогорива се 
основава на суровини, които не 
изискват използването на земи за 
постоянно отглеждане на култури, 
обработваеми или пасищни земи, 
включително отпадъци.  Във всички 
останали случаи eiluc има 
стойност 20g CO2/MJ.

Or. en

Обосновка

GHG emissions from indirect land use change are applied to all production on other land 
other than idle, marginal and degraded land. The value of 20gCO2eg/MJ is low compared to 
what has been presented over the last year in several different estimates. However, 
considering the large uncertainties in assessment of indirect land use effects, and the large 
range of values that has been presented, it seems reasonable to use a low value to start with.

Изменениe 63

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменениe

8б. Намаленията на емисии в 
резултат на натрупване на въглерод в 
почвата вследствие на подобрено 
управление в селското стопанство, 
esca, могат да се отчетат ако вече не 
са били отчетени чрез el.

Or. en
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Изменениe 64

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 9 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменениe

9. Емисиите от обработката, ep, 
включват: емисиите от самата 
обработка; от отпадъците и ефектите 
извън разглежданите граници на 
процеса (leakages); както и от 
производството на химикали или 
продукти, използвани при преработката.

9. Емисиите от обработката, ep, 
включват: емисиите от самата 
обработка; от отпадъците и ефектите 
извън разглежданите граници на 
процеса (leakages); както и от 
производството на химикали или 
продукти, използвани при преработката, 
но изключват емисии от изгаряне на 
селскостопански остатъци. 

Or. en

Изменениe 65

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 12

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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.

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

Or. en
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Изменениe 66

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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.

13. Намаленията на емисии в резултат 
на улавяне и използване, 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 или на 
изкопаеми горива, използвани за 
търговски продукти и услуги.

Or. en

Обосновка

CO2 captured can replace CO2 derived from fossil sources, but it may also be a part of a 
fossil fuel replacement if used e.g. in an algae biofuel production.

Изменениe 67

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменениe

14. Намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим, eee, ще се отчитат във връзка с 
допълнителната електроенергия,
генерирана от инсталациите за 
производство на горива, които имат 
когенерационни съоръжения, освен в 
случаите, когато горивото, използвано 
за когенерацията, не е остатък от 
селскостопанска култура, а е друг вид 
страничен продукт. При отчитането 
на тази допълнително произведена 
електроенергия, мощността на 

14. Намаленията на емисии в резултат 
от допълнително произведена 
електроенергия в когенерационен 
режим, eee, служеща за задоволяване на 
полезни енергийни нужди в процесите 
на производство на горива и 
електроенергия, генерирана от 
отпадъчна енергия от процесите на 
производство на горива, ще се отчитат  
освен в случаите, когато горивото, 
използвано за когенерацията е друг вид 
страничен продукт на транспортното 
гориво от процеса на производство на 
биомаса. Намалението на емисии на 
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когенерационния блок следва да се 
приеме, че е минимално необходимата 
за осигуряване на топлинната 
енергия, използвана за производство 
на горивото. Намалението на емисии на 
парникови газове, свързано с тази 
допълнително произведена 
електроенергия, следва да се приеме за 
равно на количеството парникови 
газове, които биха били отделени при 
генерирането на равно количество 
електроенергия от централа, 
използваща същото гориво като 
когенерационния блок.

парникови газове, свързано с тази 
допълнително произведена 
електроенергия, следва да се приеме за 
равно на количеството парникови 
газове, които биха били отделени от 
средните за ЕС специфични емисии 
от производство на електроенергия за 
електроенергия, произведена в 
Общността и от средните емисии за 
производство на електроенергия в 
страната, където е произведена 
електроенергията за електроенергия, 
произведена в държави извън ЕС.

Or. en

Обосновка

The greenhouse gas emission savings associated with excess electricity should be counted as 
having average emissions, alternatively calculated using a marginal approach. Otherwise, as 
in the COM proposal, the directive would favour plants using fossil fuel over plants using 
biomass as the former gets a significant credit for applying high efficiency cogeneration while 
the latter do not. Instead the use of less GHG emitting energy sources should be rewarded.  

Изменениe 68

Предложение за директива
Приложение VII - част В - параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменениe

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 

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 
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база долната топлина на изгаряне — за 
страничните продукти, различни от 
електроенергия).

база долната топлина на изгаряне — за 
страничните продукти, различни от 
електроенергия, топлина или 
охладителна енергия).

Най-късно до 1 януари 2010 г. 
Комисията прави оценка дали е 
целесъобразно, за целите на алинея 
първа, да използва метод на 
заместване. Въз основа на 
резултатите от тази оценка, 
Комисията може да предложи 
необходимите промени.  

Or. en

Обосновка

Emissions savings from co-products can be calculated with the energy-method as is proposed 
by the COM. However, co-products may have an important role in another process, and may 
save GHG emissions in that process without necessarily having a high "lower heating value".
The amendment calls upon the Commission to assess if the energy-method can be exchanged 
for the more complex substitution approach that may give a more true picture of the real 
GHG savings.
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