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ДИРЕКТИВА 2009/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 23 април 2009 година
за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото
гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите
на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на
спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за
отмяна на Директива 93/12/ЕИО
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(3)

Общността пое ангажимент по протокола от Киото за
целеви нива на емисиите на парникови газове за периода
2008—2012 г. Освен това Общността пое ангажимент за
намаляване с 30 % на емисиите на парникови газове
до 2020 г. в контекста на глобално споразумение и еднос
транно с 20 %. Всички сектори следва да допринесат за тези
цели.

(4)

Един от аспектите на емисиите на парникови газове от
транспорта е разгледан от политиката на Общността за CO2
и автомобилите. Употребата на горива за транспорт има зна
чителен принос към общите емисии на парникови газове в
Общността. Наблюдението и намаляването на емисиите на
парникови газове от жизнения цикъл на горивата може да
помогне на Общността да постигне своите цели за намаля
ване на парниковите газове чрез декарбонизация на гори
вата за транспорт.

(5)

Общността прие регламенти за ограничаване на емисиите
на замърсители от леки/лекотоварни и тежкотоварни пътни
превозни средства. Спецификацията на горивата е един от
факторите, които влияят върху възможността тези пределни
нива на емисии могат да бъдат постигнати по-лесно.

(6)

Дерогации от максималното за летния период налягане на
парите следва да бъдат ограничени до онези държавичленки с ниски летни температури. Целесъобразно е следо
вателно да се уточни в кои държави-членки следва да бъде
позволена дерогация. По принцип това са държавитечленки, в които средните температури за по-голямата част
от тяхната територия са под 12° С най-малко през два от
трите месеца юни, юли и август.

(7)

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и Съвета от
16 декември 1997 г. относно сближаване на законодател
ството на държавите-членки във връзка с мерките за огра
ничаване на емисиите на газообразни и прахообразни
замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани
в извънпътна подвижна техника (6), определя пределни
нива на емисиите за двигатели, използвани в извънпътна
подвижна техника. За експлоатацията на тази техника е
необходимо да се предостави гориво, което позволява нор
малната работа на двигателите.

(8)

Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за
около 20 % от емисиите на парникови газове в Общността.
Един от подходите за намаляване на тези емисии е намаля
ване на емисиите на парникови газове от целия жизнен
цикъл на тези горива. Това може да бъде постигнато по
няколко начина. Предвид желанието на Общността

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общ
ност, и по-специално член 95 от него и член 175 параграф 1 от
него във връзка с член 1, параграф 5 и член 2 от настоящата
директива,
като взеха предвид предложението на Комисията,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
след консултация с Комитета на регионите,
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (2),
като имат предвид, че:
(1)

(2)

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и Съвета от
13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и
дизелови горива (3) по здравни и екологични съображения
въвежда минимални спецификации за бензиновите и дизе
ловите горива, предназначени за пътни и извънпътни тран
спортни приложения.
Една от целите, посочена в Шестата програма за действие на
Общността в областта на околната среда, установена с
Решение № 1600/2002/ЕО (4) от 22 юли 2002 г., е да се
постигнат равнища на качество на въздуха, които да нямат
значително вредно въздействие или рискове за човешкото
здраве и околната среда. В своето изявление към Директива
2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух
и за по-чист въздух за Европа (5) Комисията призна нуждата
от намаляване на емисиите на вредни замърсители на въз
духа, за да се постигне значителен прогрес към постигането
на целите на Шестата програма за действие на Общността в
областта на околната среда, и предвижда по-специално
нови законодателни предложения за допълнително нама
ляване на разрешените от държавите-членки, на национ
ално равнище, емисии на основни замърсители и на
емисиите, свързани с презареждането на бензинови автомо
били на бензиностанции, както и за справяне с проблема
относно съдържанието на сяра в горивата, включително
корабните горива.

(1) ОВ C 44, 16.2.2008 г., стр. 53.
(2) Становище на Европейския парламент от 17 декември 2008 г. (все още
непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 6 април
2009 г..
(3) ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.
(4) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 43.

(6) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.
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за по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови
газове и значителният дял, който имат емисиите от пътен
транспорт към тези емисии, е целесъобразно да се установи
механизъм, по който доставчиците на горива да трябва да
докладват за емисиите на парникови газове от жизнения
цикъл на горивата, които те доставят, и те да намаляват
считано от 2011 г. Методологията за изчисляване на еми
сиите на парникови газове от жизнения цикъл на биогори
вата следва да бъде идентична с методологията за
изчисляване на въздействието на емисиите на парникови
газове, установена съгласно Директива 2009/28/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми
източници (1).

(9)

Доставчиците следва до 31 декември 2020 г. постепенно да
намалят емисиите на парникови газове с до 10 % от
жизнения цикъл на единица енергия от доставените горива
и енергия. Това намаление следва да бъде най-малко 6 % до
31 декември 2020 г. в сравнение със средното за ЕС рав
нище на емисиите на парникови газове от жизнения цикъл
на единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г.,
получена чрез използването на биогорива, алтернативни
горива и намаляването на изгарянето и вентилирането в
местата за производство. При условие за преразглеждане то
следва да включва допълнително намаление от 2 %, постиг
нато чрез използването на съобразени с околната среда тех
нологии за улавяне и съхранение на въглерод, електрически
автомобили и допълнително намаление от 2 %, получени
от покупката на кредити по Механизма за чисто развитие
към протокола от Киото. Тези допълнителни намаления не
следва да бъдат задължителни за държави-членки или
доставчици на горива при влизането в сила на настоящата
директива. Незадължителният им характер следва да бъде
предмет на преразглеждането.

(10)

Производството на биогорива следва да бъде устойчиво.
Поради това биогоривата, които се използват за изпълне
ние на целите за намаление на парниковите газове, които
цели са установени в настоящата директива, следва задъл
жително да отговарят на критерии за устойчивост. За да се
гарантира последователен подход между политиките в
областта на енергията и околната среда и за да се избегнат
допълнителни разходи за предприятията, както и несъот
ветствия в екологичните норми поради прилагане на неп
оследователен подход, от съществено значение е да се
зададат същите критерии за устойчивост на използването на
биогоривата за целите на настоящата директива, от една
страна, и за целите на Директива 2009/28/ЕО, от друга
страна. Поради същите причини в този контекст следва се
избягва двойното докладване. Освен това Комисията и ком
петентните национални органи следва да координират
своите дейности в рамките на комитет, който отговаря кон
кретно за аспектите на устойчивостта.

(11)

Нарастващото търсене в световен мащаб на биогорива,
както и предвидените в настоящата директива стимули за

(1) Вж стр. 16 от настоящия брой на Официален вестник.
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тяхното използване, не следва да имат като ефект насърча
ването на разрушаването на райони с биоразнообразие.
Тези изчерпаеми ресурси, признати в различни междуна
родни правни актове като ценни за цялото човечество,
следва да бъдат запазени. Наред с това потребителите в
Общността биха считали за морално неприемливо използ
ването от тяхна страна на повече биогорива да води до раз
рушаване на райони с биоразнообразие. Поради тези
причини е необходимо да се установят критерии за устой
чивост, които да гарантират, че биогоривата може да бъдат
обект на стимули, само когато може да се гарантира, че
суровините за тях не произхождат от райони с биоразноо
бразие или в случаите на райони, които са определени за
опазване на природата или за опазване на редки, под
заплаха или застрашени екосистеми или видове — че про
изводството на суровините не променя предназначението
на районите, за което съответният компетентен орган пред
ставя доказателство. Критериите за устойчивост следва да се
считат гората за район с биоразнообразие, когато е
девствена гора (съгласно определението, използвано от
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в
нейната оценка на световните горски ресурси, която дър
жавите в целия свят използват за да отчитат площите с
девствени гори, или когато е защитена с национални закони
за опазване на природата. Това определение следва да вкл
ючва и райони, в които се събират недървесни горски про
дукти, при условие че човешкото въздействие е слабо.
Другите видове гори съгласно определението на Организа
цията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), като проме
нени естествени гори, полуестествени гори и насаждения,
не следва да се смятат за девствени гори. Освен това, като
се има предвид високата степен на биоразнообразие на
някои затревени райони в умерения и тропичния пояс, вкл
ючително саваните, степите, полупустинните райони и пре
риите, биогоривата, произведени от суровини с произход от
такива земи, следва да не могат да се ползват от предвиде
ните в настоящата директива стимули. Комисията следва да
установи подходящи критерии и географски обхват за опре
делянето на затревените райони с висока степен на биораз
нообразие съгласно наличните най-подходящи научни
данни и приложимите международни стандарти.

(12)

При изчисляване въздействието на парниковите газове,
свързани с промяната на предназначението на земите, ико
номическите оператори следва да могат да ползват действи
телни стойности за въглеродните запаси, свързани с
използването на въпросните земи, и за използването на
земите след промяната на предназначението им. Те следва
също така да могат да ползват стандартни стойности. Раз
работката на междуправителствената експертна група по
изменение на климата е подходящата основа за такива стан
дартни стойности. Тази разработка понастоящем не е изра
зена под такава форма, че да бъде непосредствено
приложима от икономическите оператори. Следователно
Комисията следва да предостави насоки за съставянето на
въпросната документация, която да послужи за основа при
изчисляването на промените във въглеродните запаси за
целите на настоящата директива, включително такива про
мени по отношение на горските райони с покритие на
короните между 10 и 30 %, саваните, полупустинните
области и прериите.
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(13)

Целесъобразно е Комисията да разработи методологии за
оценка влиянието върху емисиите на парникови газове на
дренажа на торфищата.

(14)

Предназначението на земя не следва да се променя за про
изводство на биогорива, при която отделянето на въглерод
при промяната на предназначението не би могло да бъде
компенсирано за разумен период от време предвид неот
ложната необходимост от противодействие на изменението
на климата с намаляване на емисиите на парникови газове,
постигнато от производството на биогорива. Това би пре
дотвратило ненужно натоварване на икономическите опе
ратори с трудоемки проучвания, както и промяната на
предназначението на земи с високи въглеродни запаси,
които биха се оказали неподходящи за производството на
суровини за биогорива. Описът на въглеродните запаси в
почвите в целия свят показва, че в тази категория следва да
се включат влажните и трайно залесените зони, с покритие
на короните над 30 %. Горските райони с покритие на
короните между 10 и 30 % също следва да се включат,
освен ако има доказателство, че техните въглеродни запаси
са достатъчно ниски, за да оправдаят промяната на пред
назначението в съответствие с правилата, уредени в настоя
щата директива. По отношение на влажните зони следва да
се вземе предвид определението, предвидено в Конвенцията
за влажните зони с международно значение, и
по-специално като местообитание на водолюбиви птици,
приета на 2 февруари 1971 г. в Рамсар.

(15)

(16)

Стимулите, предвидени в настоящата директива, ще насър
чат увеличаването на производството на биогорива в целия
свят. Когато биогоривата са произведени от суровини с про
изход в Общността, те следва също да отговарят на общ
ностните екологични изисквания към селското стопанство,
включително на изискванията за опазване качеството на
подпочвените и повърхностните води, както и на социал
ните изисквания. Съществуват обаче опасения, че при про
изводството на биогорива в определени трети държави не се
спазват минималните екологични или социални изисква
ния. За да се стимулира устойчивото производство на
биогорива в целия свят е подходящо да се насърчава скл
ючването на многостранни и двустранни споразумения,
както и установяването на доброволни международни или
национални схеми, които да включват основните еколо
гични и социални аспекти. При липса на такива споразуме
ния или схеми държавите-членки следва да изискват от
икономическите оператори да представят отчети по тези
въпроси.

Критериите за устойчивост ще бъдат ефективни, само ако
доведат до промяна в поведението на участниците на пазара.
Тези промени ще настъпят, само ако отговарящите на кри
териите биогорива получават ценова премия в сравнение с
тези, които не отговарят на критериите. Съгласно метода на
масовия баланс за проверка на съответствието съществува
физическа зависимост между производството на биогорива,
отговарящи на критериите за устойчивост, и потреблени
ето на биогорива в Общността, което създава подходящ
баланс между предлагането и търсенето и осигурява
по-голяма ценова премия в сравнение със системите, в които
няма такава зависимост. Следователно, за да се гарантира,
че биогоривата, отговарящи на критериите за устойчивост,
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могат да се продават на по-висока цена, следва да се изпол
зва методът на масовия баланс с оглед проверка на съответ
ствието. Това би поддържало целостта на системата, като
едновременно се избягва налагането на прекомерно нато
варване на промишлеността. Въпреки това следва да се раз
гледат и други методи за проверка.

(17)

При необходимост Комисията следва надлежно да отчете
Доклада на хилядолетието за оценка на екосистемите, в
който се съдържат полезни сведения за запазването поне на
тези райони, които в критични ситуации изпълняват
основни функции по запазване на екосистеми, като напри
мер запазване на речни басейни и защита срещу ерозията.

(18)

При изчисляване на емисиите на парникови газове следва
да бъдат отчитани страничните продукти от производ
ството и използването на горива. Методът на заместването
е подходящ за целите на анализ на политиката в тази
област, но не е подходящ за регулаторна дейност по отно
шение на отделни икономически оператори или отделни
партиди горива за транспортни цели. В тези случаи найподходящ за използване е методът на разпределение на
енергията, защото е лесно приложим, предсказуем във вре
мето, свежда до минимум контрапродуктивните стимули и
дава резултати, като цяло сравними с резултатите, получа
вани по метода на заместването. За целите на анализа на
политиката Комисията следва да включи в доклада си и
резултати, получени при използване на метода на
заместването.

(19)

За да се избегне прекомерна административна тежест,
следва да се изготви списък от приети стойности за найчесто срещаните цикли на производство на биогорива и
този списък следва да се актуализира и разширява при
наличието на допълнителни надеждни данни. Икономичес
ките оператори следва винаги да може да претендират ниво
на намаление на емисиите на парникови газове по отноше
ние на биогоривата, установено по този списък. Когато при
етата стойност на намалението на емисиите на парникови
газове за даден производствен цикъл е по-ниска от изиск
ваното минимално ниво, от производителите, желаещи да
докажат, че спазват това минимално ниво, следва да се изи
сква да покажат, че действителните емисии при техния про
изводствен процес са по-ниски от допуснатите за
изчисляване на приетите стойности.

(20)

Необходимо е данните за изчисление на тези приети стой
ности да се получават от независими научни експертни
източници и да се актуализират в съответствие с напредъка
на работата на тези източници. Комисията следва да насър
чава тези източници в работата си по тяхното актуализи
ране да разгледат също и емисиите при отглеждането на
култури; последиците от регионалните и климатични усло
вия; последиците от отглеждането на култури чрез изпол
зване на методи на устойчиво и екологично чисто
селскостопанско производство; както и научния принос на
производителите от трети държави и в рамките на Общ
ността и гражданското общество.
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За да се избегне насърчаването на отглеждане на суровинни
култури за биогорива на места, където това би предиз
викало големи емисии на парникови газове, използването
на приетите стойности за отглеждане на селскостопански
култури следва да бъде ограничено само за региони, където
такъв ефект може да бъде изключен с висока степен на
надеждност. За да се избегне прекомерна административна
тежест обаче, подходящо е държавите-членки да установят
национални или регионални средни стойности за емисии
при отглеждането на култури, включително при използва
нето на торове.
Търсенето на селскостопански стоки се увеличава в световен
план. Част от отговора на това растящо търсене ще бъде уве
личаването на площта на селскостопанските земи. Възста
новяването на земи, които са тежко деградирали или силно
замърсени и поради това в сегашното си състояние не могат
да се използват за селскостопански цели, е начин да се уве
личат площите за отглеждане. Схемата за устойчивост
следва да насърчава използването на възстановени дегра
дирали земи, тъй като насърчаването на биогоривата ще
допринесе за увеличаване на търсенето на селскостопански
стоки. Дори и самите биогорива да са произведени от суро
вини от вече обработваема земя, нетното увеличение на тър
сенето на култури, причинено от поощряването на
биогоривата, би могло да доведе до нетно увеличение на
добивната площ. Това може да засегне земи с високи въгле
родни запаси, а това би имало за резултат вредно отделяне
на въглерод. С цел да се смекчи този риск, е подходящо да
се въведат придружаващи мерки за насърчаване повишав
ането на степента на продуктивност при засети земи,
използването на деградирала земя и приемането на изиск
вания за устойчивост, сравними с тези, установени в настоя
щата директива за потребление на биогорива в Общността
и в други страни, потребяващи биогорива. Комисията
следва да разработи конкретна методология за минимализ
иране на емисиите на парникови газове, причинени от
непреките въздействия, свързани с промените в земеползв
ането. За целта Комисията следва да анализира, въз основа
най-добрите налични научни доказателства, и
по-специално включването на фактор за непреките промени
в земеползването при изчисляването на емисиите на парни
кови газове и нуждата за насърчаване на устойчивите
биогорива, които минимизират влиянието на промените в
земеползването и подобряват устойчивостта на биогоривата
по отношение на непреките промени в земеползването. При
разработването на тази методология Комисията следва да
разгледа наред с другото потенциалните непреки промени
в земеползването, които се дължат на биогоривата, произ
ведени от нехранителни целулозни материали и от лигноце
лулозни материали.
Тъй като мерките, предвидени в членове 7б — 7д от Дирек
тива 98/70/ЕО, допринасят също така за функционирането
на вътрешния пазар чрез хармонизиране на критериите за
устойчивост за биогоривата във връзка с отчитане на целите
на същата директива и улесняване по този начин, съгласно
член 7б, параграф 8 от същата директива, на търговията
между държавите- членки с биогорива, които изпълняват
тези условия, тези мерки се основават на член 95 от
Договора.
Непрекъснатият технически напредък в автомобилната тех
нология и тази на горивата, в комбинация с непрекъснатия
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стремеж да се гарантира, че нивото на екологична и здравна
защита се оптимизира, налага периодично преразглеждане
на спецификациите за горивата на базата на допълнителни
проучвания и анализи за въздействието на компоненти като
добавките и биогоривата върху емисиите на замърсители.
По тази причина следва да се докладва редовно относно
възможността за спомагане за обезвъглеродяване (декарбон
изация) на транспортните горива.

(25)

Използването на почистващи препарати може да допринесе
за поддържане на двигателите в чисто състояние и по този
начин за намаляване на емисиите на замърсители. Понас
тоящем не съществува задоволителен начин за изпитване на
почистващите свойства на проби от горива. Поради това
отговорността за информиране на клиентите за ползите от
почистващите препарати и тяхната употреба е на доставчи
ците на горива и превозни средства. Въпреки това Коми
сията следва да разгледа дали по-нататъшно развитие би
довело до по-ефективен подход за оптимизиране на упот
ребата и ползите от почистващи препарати.

(26)

Разпоредбите за смесването на етанол с бензина следва да
бъдат преразгледани на основата на опита, придобит при
прилагането на Директива 98/70/ЕО. Преразглеждането
следва да има за предмет по специално разпоредбите
относно пределните стойности за налягането на парите и
възможните алтернативи за гарантиране на това, че смесите
с етанол няма да превишават приемливите пределни стой
ности за налягането на парите.

(27)

Добавянето на етанол в бензина увеличава налягането на
парите на полученото гориво. Освен това налягането на
парите на бензиновите смеси следва да се контролира с цел
ограничаване емисиите на атмосферни замърсители.

(28)

Добавянето на етанол в бензина води до нелинейно изме
нение на налягането на парите на получената горивна смес.
Подходящо е да се предвиди възможността за дерогация от
пределните стойности за налягането на парите през лятото
за такива смеси, след съответна оценка от страна на Коми
сията. Дерогацията следва да бъде под условие за спазва
нето на законодателството на Общността относно
качеството на въздуха и замърсяването на въздуха. Такава
дерогация следва да съответства на действителното увели
чение на налягането на парите, възникващо като резултат
от добавяне на определено процентно съдържание на ета
нол в бензина.

(29)

С цел да се поощри употребата на нисковъглеродни горива
при съобразяване с целевите нива на замърсяване на въз
духа, по възможност нефтопреработвателите следва да оси
гурят наличност на нужните количества бензин с ниско
налягане на парите. Тъй като в момента случаят не е такъв,
пределно допустимото налягане за етаноловите смеси
следва да се увеличи при определени условия, с цел да се
позволи развитие на пазара на биогорива.

L 140/92
(30)

(31)

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Някои по-стари превозни средства не са предвидени да
използват бензин с високо съдържание на биогориво. Тези
превозни средства може да се придвижват от една държавачленка в друга. Поради това е подходящо да се гарантира
постоянното снабдяване с бензин, подходящ за тези
по-стари превозни средства, за определен преходен период.
Държавите-членки в консултация със заинтересованите
страни следва да гарантират подходящо географско покри
тие на снабдяването, отразяващо търсенето на такъв бензин.
Маркирането на бензина, например като Е5 или Е10, следва
да бъде съвместимо със съответния стандарт, установен от
Европейския комитет по стандартизация (ЕКС).
Целесъобразно е приложение IV към Директива 98/70/ЕО
да се адаптира с цел да се даде възможност за пускането на
пазара на дизелови горива с по-високо съдържание на
биогорива („B7“) от това, посочено в стандарт EN 590:2004
(„B5“). Този стандарт следва да бъде съответно адаптиран и
следва да установява пределни стойности за техническите
параметри, които не са включени в същото приложение,
като например устойчивостта на окисляване, пламната тем
пература, въглеродният остатък, съдържанието на пепел,
съдържанието на вода, общо замърсяване, корозията на
медна пластина, мазилната способност, вискозитетът, тем
пературата на помътняване, граничната температура на
филтруемост през студен филтър, съдържанието на фосфор,
варирането на киселинното число, замърсяването на дюз
ите и прибавянето на добавката за стабилизиране.

(32)

За да се улесни ефективната продажба на биогорива, ЕКС се
насърчава да продължава бързо да разработва стандарт, поз
воляващ смесването на по-големи количества биогорива
като компоненти в дизеловите горива и по-специално да
разработи стандарт за „B10“.

(33)

Поради технически причини е необходимо поставянето на
пределна стойност за съдържанието на метилови естери на
мастни киселини (МЕМК) в дизеловото гориво. Такава пре
делна стойност обаче не е необходима за други компоненти
на биогоривата, като например чистите подобни на дизел
въглеводороди, произведени от биомаса чрез реакцията на
Fischer-Tropsch или хидрогенирано растително масло.

(34)

Държавите-членки и Комисията следва да предприемат
подходящи стъпки за улесняване пускането на пазара на
газьол, съдържащ 10 ppm сяра, по-рано от 1 януари
2011 г.

(35)

Използването на специфични метални добавки и
по-конкретно използването на метилциклопентадиенил
манган трикарбонил (MMT) би могло да увеличи риска от
увреждане на човешкото здраве и може да предизвика
повреда на двигателите на превозните средства, както и
оборудването за контрол на емисиите. Много производи
тели на превозни средства съветват да не се използва гориво,
съдържащо метални добавки, и че използването на такова
гориво може да доведе до изгубване на правата по гаран
цията. Поради това е подходящо непрекъснато да се пре
разглеждат въздействията от използването на металната
добавка ММТ в горивата, в консултация с всички съответно
заинтересовани страни. До следващия преглед е необхо
димо да се предприемат стъпки за ограничаване на тежестта
на всякакви повреди, които биха могли да бъдат причи
нени. Поради това е целесъобразно да се определи пределна
стойност за употребата на ММТ в горивата, въз основа на
наличните в момента научни познания. Тази пределна стой
ност следва да бъде преразгледана с цел повишаването ѝ,
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единствено ако може да се докаже, че по-висока дозировка
не предизвиква вредно въздействие. За да могат потребите
лите да избегнат несъзнателното изгубване на правата по
гаранциите на автомобилите си, необходимо е да се постави
изискване за етикетиране на всички горива, които съдър
жат метални добавки.
(36)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното
споразумение за по-добро законотворчество (1) държавитечленки се насърчават да съставят за себе си и в интерес на
Общността свои собствени таблици, които да показват,
доколкото е възможно, съответствието между настоящата
директива и мерките за транспониране, и да оповестяват
публично тези таблици.

(37)

Мерките, необходими за прилагането на Директива
98/70/ЕО, следва да се приемат в съответствие с Решение
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване
на условията и реда за упражняване на изпълнителните
правомощия, предоставени на Комисията (2).

(38)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени
правомощия да приема мерки по прилагане относно меха
низма за наблюдение и намаляване на емисиите на парни
кови газове, да коригира методологичните принципи и
стойности, необходими за оценка дали критериите за устой
чивост са изпълнени по отношение на биогоривата, да уста
нови критерии и географски граници за високо биологично
разнообразни тревни площи, да преразглежда праговете за
съдържание на ММТ в горивата, да адаптира към техниче
ския и научен прогрес методологията за изчисляване на
емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл, раз
решените методи за анализ, отнасящи се до специфика
циите на горивата, и допустимото превишение на
налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ
биотетанол. Тъй като тези мерки са от общ характер и са
предназначени да изменят несъществени елементи на
настоящата директива, чрез адаптиране на методологичните
принципи и стойности, те трябва да бъдат приети в съот
ветствие с процедурата по регулиране с контрол, предви
дена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(39)

Директива 98/70/ЕО предвижда няколко спецификации за
горива, някои от които са вече излишни. В допълнение, тя
съдържа няколко дерогации, които са изтекли. Ето защо, от
съображения за яснота, е целесъобразно тези разпоредби да
бъдат заличени.

(40)

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г.
относно намаляване съдържанието на сяра в някои течни
горива (3) определя някои аспекти на употребата на горива
от транспорта по вътрешните водни пътища. Разграничени
ето между тази директива и директива 98/70/ЕО се нуждае
от разяснение. И двете директиви определят пределно
допустими стойности за съдържанието на сяра в газьола,
използван от плавателни съдове по вътрешните водни
пътища. Ето защо, за целите на яснотата и правната сигур
ност е уместно тези директиви да бъдат коригирани, така че
само един акт да определя пределно допустимите
стойности.

(1) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(3) ОВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13.
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Съществуват разработени нови, по-чисти технологии за дви
гатели на съдове, плаващи по вътрешните водни пътища.
Тези двигатели могат да бъдат задвижвани само с гориво с
много ниско съдържание на сяра. Съдържанието на сяра в
горивата за съдове, плаващи по вътрешните водни пътища,
следва да се намали възможно най-скоро.

(41)

(42)

Поради това Директива 98/70/ЕО и Директива
1999/32/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(43)

Директива 93/12/ЕИО от 23 март 1993 г. относно съдър
жанието на сяра в някои течни горива (1) беше значително
изменена с течение на времето и в резултат на това вече не
съдържа съществени елементи. Поради това тя следва да
бъде отменена.

(44)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно осигу
ряване на единен пазар на горива за пътния транспорт и
извънпътната подвижна техника и осигуряването на спаз
ването на минималните нива за защита на околната среда
от употребата на тези горива не могат да бъдат постигнати
в достатъчна степен от държавите членки и следователно
могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище,
Общността може да приема мерки в съответствие с прин
ципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В
съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в
същия член, настоящата директива не надхвърля необходи
мото за постигане на тези цели,

2.

Член 2 се изменя, както следва:
а)

В първия параграф:
i)

точка 3 се заменя със следния текст:
„3. „газови масла, предназначени за използване в
двигателите на извънпътна подвижна техника
(включително плавателните средства, плаващи
по вътрешните водни пътища), селскостопански
и горски трактори, както и плавателни съдове с
развлекателна цел“ означава всяка течност,
която е добита от нефт и попада в CN кодове
2710 19 41 и 2710 19 45 (*), предназначени
за използване в двигатели с компресионно
запалване, посочени в директиви 94/25/ЕО (**),
97/68/ЕО (***) и 2000/25/ЕО (****) на Европей
ския парламент и на Съвета;
(*)

Номерацията на тези CN кодове, както са опре
делени в Общата митническа тарифа (ОВ L 256,
7.6.1987 г., стр. 1).
(**) ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.
(***) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.
(****) ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1.“;
ii)

добавят се следните точки:
„5. „Държави-членки с ниски летни температури“
са Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Лат
вия, Литва, Швеция и Обединеното Кралство;

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

6.

„емисии на парникови газове от целия жизнен
цикъл“ означава всички нетни емисии на CO2,
CH4 и N2O, които могат да бъдат причислени
към това гориво (включително всички негови
примеси) или произведената енергия. Това вкл
ючва всички съответни етапи от извличането
или култивирането, включително промени на
земеползването, транспорт и разпространение,
преработка и горене, независимо на кой стадий
се отделят емисиите;

7.

„емисии на парникови газове на единица енер
гия“ означава общият обем еквивалентни на
CO2 емисии на парникови газове, свързани с
дадено гориво или произведената енергия,
разделен на общото енергийно съдържание на
горивото или произведената енергия (изразено
под формата на неговата ниска отоплителна
стойност);

8.

„доставчик“ означава образувание, което отго
варя за преминаването на горивото или енер
гията през акцизен склад или, ако не се дължи
акциз, всяко друго съответно образувание, опре
делено от държава-членка;

9.

определението за „биогорива“ отговаря на опре
делението в Директива 2009/28/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 г. за насърчаване на използването на енер
гия от възобновяеми източници (*).

Член 1
Изменения на Директива 98/70/ЕО
Директива 98/70/ЕО се изменя, както следва:
1.

Член 1 се заменя със следния текст:
„Член 1
Приложно поле
Настоящата директива определя, по отношение на пътни
транспортни средства и извънпътна подвижна техника (вкл
ючително плавателните средства, плаващи по вътрешните
водни пътища, когато не плават в морски води), селскостопан
ски и горски трактори, както и плавателните съдове с развле
кателна цел, когато не плават в морски води:
а)

б)

техническите спецификации по здравни и съобразени с
околната среда съображения за горивата, които да се
използват в превозни средства с двигатели с принуди
телно запалване и компресионно запалване, като взема
предвид техническите изисквания на тези двигатели;
както и
целта за намаляване на емисиите от парникови газове от
целия жизнен цикъл.“;

(1) ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

L 140/93

(*) ОВ L 140, 5.6.2009, стр. 16“;
б)

Вторият параграф се заличава.;

L 140/94
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на емисиите, искането се отхвърля. Комисията също така
следва да вземе предвид съответните целеви стойности.

Член 3 се изменя, както следва:
а)

Параграфи 2—6 се заменят със следния текст:

В случай че Комисията не повдигне възражения в шест
месечен срок от получаването на цялата необходима
информация, съответната държава-членка може да при
ложи дерогацията, за която е отправила искане.

„2. Държавите-членки гарантират, че на тяхната тери
тория бензин може да се пуска на пазара, само ако отго
варя на екологичните спецификации, установени в
приложение I.

6.
Въпреки параграф 1, държавите-членки може да
продължат да разрешават продажбата на малки коли
чества оловен бензин със съдържание на олово не
по-голямо от 0,15 g/l, в размер на не повече от 0,03 % от
общите продажби, за да бъдат използвани от стари пре
возни средства със специфични характеристики и да
бъдат разпространявани чрез групи със специални
интереси.“;

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят за
най-отдалечените региони специални разпоредби за
въвеждане на бензин с максимално съдържание на сяра
10 мг/кг. Държавите-членки, които се възползват от
настоящата разпоредба, информират съответно
Комисията.
б)
3.
Държавите-членки изискват от доставчиците да
гарантират до 2013 г. на пазара да се пуска бензин с мак
симално съдържание на кислород от 2,7 % и с макси
мално съдържание на етанол от 5 % и могат да изискват
този бензин да се пуска на пазара за по-дълъг период, ако
считат за необходимо. Те гарантират, че на потребителите
се предоставя необходимата информация относно съдър
жанието на биогориво в бензина и по-конкретно относно
правилната употреба на различните бензинови смеси.
4.
Държавите-членки с ниски летни температури,
могат, при спазване на разпоредбите на параграф 5, да
разрешат пускането на пазара на бензин с максимално
налягане на парите 70 kPa през летния период.
Държавите-членки в които не се прилага посочената в
първа алинея дерогация, могат при спазване на разпоред
бите на параграф 5, да разрешат пускането на пазара на
бензин със съдържание на етанол с максимално налягане
на парите 60 kPa през летния период, както и допусти
мото изключение за превишение на налягането на парите,
посочено в приложение III, при условие че използваният
етанол е биогориво.
5. Когато държавите-членки желаят да приложат една
от дерогациите, предвидени в параграф 4, те уведомяват
Комисията и предоставят цялата необходима информа
ция. Комисията извършва оценка на желателността и
срока на дерогацията, като взема предвид:
а)

б)

избягването на социално-икономическите проблеми
в резултат от по-високото налягане на парите, вкл
ючително нуждата от временни технически
адаптации; както и
последиците от по-високото налягане на парите за
околната среда или здравето и по-конкретно въздей
ствието върху спазването на законодателството на
Общността относно качеството на въздуха, както в
засегнатите държави-членки, така и в други
държави-членки.

Ако оценката на Комисията покаже, че дерогацията ще
доведе до неспазване на законодателството на Общността
относно качеството или замърсяването на въздуха, вкл
ючително съответните пределни стойности и таваните

5.6.2009 г.

4.

Параграф 7 се заличава.;

Член 4 се заменя със следния текст:
„Член 4
Дизелово гориво
1.
Държавите-членки гарантират, че на тяхната територия
може да се пуска дизелово гориво на пазара, само ако отго
варя на спецификациите съгласно приложение II.
Независимо от изискванията по приложение II държавитечленки могат да разрешат пускането на пазара на дизелово
гориво със съдържание на метилови естери на мастни кисе
лини (МЕМК) над 7 %.
Държавите-членки гарантират, че на потребителите се предос
тавя необходимата информация относно съдържанието на
биогориво в дизеловото гориво, и по-специално МЕМК.
2.
Държавите членки гарантират, че не по-късно от
1 януари 2008 г. газьолът, предназначен за употреба в извъ
нпътна подвижна техника (включително плавателни съдове,
плаващи по вътрешните водни пътища), селскостопански и
горски трактори, и плавателни съдове с развлекателна цел,
може да бъде пускан на пазара на тяхната територия само ако
съдържанието на сяра в него не надвишава 1 000 mg/kg.
Считано от 1 януари 2011 г., максимално допустимото съдър
жание на сяра в този газьол е 10 mg/kg. Държавите-членки
гарантират, че течните горива, различни от този газьол, могат
да се използват в плавателни съдове, плаващи по вътрешните
водни пътища и плавателни съдове с развлекателна цел, само
ако съдържанието на сяра в тези течни горива не надвишава
максимално допустимото съдържание в този газьол.
Въпреки това, с цел да се отчете лекото замърсяване в хода на
снабдителната верига, държавите-членки могат, считано от
1 януари 2011 г., да разрешат газьолът, предназначен за упо
треба от извънпътна подвижна техника (включително плава
телни съдове, плаващи по вътрешните водни пътища),
селскостопански и горски трактори и плавателни съдове с раз
влекателна цел, да съдържа до 20 mg/kg сяра в момента на
окончателно разпределение към крайните потребители.
Държавите-членки могат също да разрешат до 31 декември
2011 г. на пазара да продължи да се пуска газьол, който
съдържа до 1000 mg/kg сяра, за железопътни превозни сред
ства и селскостопански и горски трактори, при условие че
могат да гарантират, че нормалното функциониране на систе
мите за контрол на емисиите няма да бъде нарушено.

5.6.2009 г.
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3.
Държавите-членки могат да предвидят за найотдалечените региони специална разпоредба за въвеждане на
дизелови горива и газьол с максимално съдържание на сяра
10 mg/kg. Държавите-членки, които се ползват от настоя
щата разпоредба, информират съответно Комисията.

б)

индикативна допълнителна цел от 2 % до 31 декември
2020 г., при спазване на разпоредбите на член 9, параг
раф 1, буква з), постигнато чрез единия или двата следни
метода:
i)

доставката на енергия за употреба в различните
видове пътни превозни средства, извънпътна под
вижна техника (включително плавателни съдове,
плаващи по вътрешните водни пътища), селскосто
пански или горски трактори или плавателни съдове
с развлекателна цел;

ii)

използването на технологии (включително улавяне и
съхраняване на въглерод), които могат да намалят
емисиите от парникови газове за целия жизнен
цикъл, на единица енергия, от доставените горива
или енергия;

4.
За държавите-членки със сурови зимни условия макси
малната точка за дестилация от 65 % при 250 °C за дизелови
горива и газьол може да бъде заменена с максимална точка на
дестилация от 10 % (об/об) при 180 °C.“
5.

Създава се следният член:

„Член 7а
Намаляване на емисиите на парникови газове
1.
Държавите-членки определят доставчика или доставчи
ците, които да отговарят за наблюдението и отчитането на
емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на
горивата на единица енергия за доставените горива и енергия.
Що се отнася до доставчиците на електроенергия за употреба
в пътни превозни средства, държавите-членки гарантират, че
тези доставчици могат да решат да допринесат за задълже
нието за намаляване, установено в параграф 2, ако успеят да
докажат, че могат адекватно да измерват и да провеждат набл
юдение на електроенергията, доставена за употреба в тези пре
возни средства.
Считано от 1 януари 2011 г., доставчиците отчитат ежегодно
пред органа, определен от съответната държава-членка, интен
зитета на парникови газове на горивата и енергията, доставени
в рамките на всяка държава-членка, като предоставят наймалко следната информация:
а)

общия обем на всички доставени горива или енергия, с
обозначение за мястото на закупуване и произхода; и

б)

емисиите от парникови газове за целия жизнен цикъл на
горивата на единица енергия.

Държавите-членки гарантират, че отчетите подлежат на
проверки.
По целесъобразност, Комисията определя насоки за прилага
нето на разпоредбите на настоящия параграф.
2. Държавите-членки изискват от доставчиците да намалят
възможно най-плавно емисиите на парникови газове на еди
ница енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива
и енергия с до 10 % до 31 декември 2020 г. спрямо основ
ните стандарти за горивата, посочени в параграф 5, буква б.
Това намаление се състои от:
а)

6 % до 31 декември 2020 г. За целите на това намале
ние, държавите-членки може да изискват от доставчи
ците да се съобразят със следните междинни цели: 2 % до
31 декември 2014 г. и 4 % до 31 декември 2017 г.;

в)

L 140/95

индикативна допълнителна цел за намаление в сектора
на снабдяване с горива с допълнителни 2 % до 31 декем
ври 2020 г., при спазване на разпоредбите на член 9,
параграф 1, буква и), постигнато чрез използването на
кредити, закупени чрез механизма за чисто развитие към
Протокола от Киото, съгласно условията, посочени в
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема
за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рам
ките на Общността (*).

3.
Емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл
на биогоривата се изчисляват в съответствие с член 7г. Еми
сиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на други
горива и енергия се изчисляват чрез методология, установена
в съответствие с параграф 5 от настоящия член.
4.
Държавите-членки гарантират, че група доставчици
могат да решат да изпълнят съвместно задълженията за нама
ление съгласно параграф 2. В този случай те се считат за еди
ничен доставчик за целите на параграф 2.
5.
Мерките, необходими за прилагането на този член,
предназначени да изменят несъществени елементи на настоя
щата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие
с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11,
параграф 4. Подобни мерки включват по-специално:
а)

методологията за изчисляване на емисиите на парникови
газове за целия жизнен цикъл на горивата, различни от
биогоривата и енергията;

б)

методологията за определяне преди 1 януари 2011 г. на
основните стандарти за горивата въз основа на емисиите
на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица
енергия от изкопаеми горива през 2010 г., за целите на
параграф 2;

в)

всички необходими правила за прилагането на
параграф 4;

г)

методологията за изчисляване на приноса на електричес
ките пътни превозни средства, които съответстват на раз
поредбите на член 3, параграф 4 от Директива
2009/28/ЕО.

(*) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.“;

L 140/96
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ii)

Вмъкват се следните членове:

„Член 7б
Критерии за устойчивост на биогоривата
1.
Независимо дали суровините са отгледани на или извън
територията на Общността, енергията от биогорива се взема
предвид за целите на член 7а, само при условие че отговаря
на критериите за устойчивост, установени в параграфи от 2
до 6 от настоящия член.

5.6.2009 г.

за защита на редки, под заплаха или застрашени еко
системи или видове, признати от международни
споразумения или включени в списъци, изготвени от
междуправителствени организации или Междуна
родния съюз за опазване на природата, при условие
че са признати в съответствие с член 7в, параграф 4;

освен ако не бъдат представени доказателства, че произ
водството на тази суровина не противоречи на тези цели
за защитата на природата;
в)

Независимо от това, биогоривата, произведени от отпадъци и
остатъци, различни от остатъците от селското стопанство,
аквакултурата, рибното и горското стопанство, трябва да отго
варят само на критериите за устойчивост, установени в параг
раф 2 от настоящия член, за да бъдат взети предвид за целите,
посочени в член 7а.
2. Намалението на емисиите на парникови газове в резул
тат на използване на биогорива, отчетено за целите, посочени
в параграф 1, е най-малко 35 %.

затревени райони с висока степен на биоразнообразие,
които са:
i)

естествено затревени, а именно затревени райони,
които биха останали такива при липсата на човешка
намеса и които запазват естествения състав на видо
вете и екологичните характеристики и процеси; или

ii)

изкуствено затревени, а именно затревени райони,
които биха престанали да бъдат такива при липсата
на човешка намеса и които са богати на видове и не
са деградирали, освен ако не се докаже, че добивът
на суровини е необходим за запазване на статуса на
пасище.

Считано от 1 януари 2017 г., намалението на емисиите на
парникови газове при използване на биогорива, взети пред
вид за целите на параграф 1, е най-малко 50 %. От 1 януари
2018 г. това намаление на емисиите на парникови газове е
най-малко 60 % за биогоривата, произведени в инсталации, в
които производството е започнало на или след 1 януари
2017 г.

Комисията установява критериите и географските обхвати, по
които да се установи кои затревени райони се обхващат от
разпоредбите на буква в) на първа алинея. Такава мярка, пред
назначена да измени несъществени елементи на настоящата
директива, чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11,
параграф 4.

Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на
използването на биогорива се изчислява в съответствие с
член 7г, параграф 1.

4.
Биогоривата, които се отчитат за целите, посочени в
параграф 1, не са произведени от суровини, произхождащи от
терени с високи въглеродни запаси, а именно от терени с един
от следните видове статус през януари 2008 г. и вече нямат
такъв статус:

В случай че биогоривата са произведени от инсталации, които
вече са били в експлоатация на 23 януари 2008 г., първата
алинея се прилага от 1 април 2013 г.
3.
Биогоривата, които се отчитат за целите, посочени в
параграф 1, не се произвеждат от суровини, произхождащи от
терени с висока стойност на биоразнообразие, а именно от
терени с един от следните видове статус през или след януари
2008 г., независимо дали тези терени продължават да имат
същия статус:
а)

девствена гора или друга залесена земя, т.е. гора или друга
залесена земя с местни видове, където няма ясно видими
признаци на човешка дейност и екологичните процеси не
са съществено нарушени;

б)

райони, предназначени:
i)

за целите на защитата на природата със закон или
акт на съответния компетентен орган; или

а)

мочурища, а именно почви покрити или наситени с вода
постоянно или през значителна част от годината;

б)

трайно залесени райони, а именно терени с площ над
един хектар, височина на дърветата над пет метра и с
покритие от короните над 30 %, или с дървета, които
могат да достигнат тези прагове на място;

в)

терени с площ над един хектар, височина на дърветата
над пет метра и с покритие от короните между 10 %
и 30 %, или с дървета, които могат да достигнат тези пра
гове на място, освен ако не бъде предоставено доказател
ство, че запасите от въглерод на района преди и след
промяната на предназначението са такива, че при прила
гането на методологията, установена в приложение IV,
част В, биха били изпълнени условията, посочени в параг
раф 2 от настоящия член.

Разпоредбите на настоящия параграф не се прилагат, ако по
времето, когато суровината е добита, съответният терен е имал
същия статус както през януари 2008 г.
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5.
Биогорива, отчетени за целите, посочени в параграф 1,
не може да се произвеждат от суровини, произхождащи от
земя, която е била торфище през януари 2008 г., освен ако не
е представено доказателство, че култивирането и добиването
на тези суровини не налага дренаж на неотводнената предва
рително почва.

— Конвенция относно дискриминацията в областта на
труда и професиите (№ 111);

6.
Селскостопанските суровини, отглеждани в Общността
и използвани за производството на биогорива, които се отчи
тат за целите, посочени в член 7а, се добиват в съответствие с
изискванията и стандартите, описани под заглавието „Околна
среда“ в приложение II, част А и в точка 9 на приложение II
към Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари
2009 година за установяване на общи правила за схеми за
директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска
политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски стопани (*) и в съответствие с минимално допус
тимите изисквания за добри селскостопански и екологични
условия, посочени в член 6, параграф 1 от същия регламент.

— Конвенция относно забраната и незабавни действия за
ликвидирането на най-тежките форми на детския труд
(№ 182).

7. На всеки две години Комисията представя на Европей
ския парламент и на Съвета доклад по отношение на трети
държави, както и за държави-членки, които са значителен
източник на биогорива или на суровини за използвани в
Общността биогорива, относно взетите на национално рав
нище мерки за спазване на критериите за устойчивост, уста
новени в параграфи 2 до 5, и мерките за защита на почвите,
водата и въздуха. Първият доклад се представя през 2012 г.

— Конвенцията за международна търговия със застрашени
видове от дивата флора и фауна.

На всеки две години Комисията представя на Европейския
парламент и на Съвета доклад относно въздействието на нара
сналото търсене на биогорива върху социалната устойчивост
в Общността и в трети държави, относно въздействието на
политиката на Общността за биогоривата върху наличието на
хранителни продукти на достъпни цени, по-специално за
жителите на развиващите се страни, както и относно други
въпроси с по-широк обхват, свързани с развитието. Докладите
се занимават с въпроса за зачитане правата на земеползване. За
трети държави, както и за държави-членки, които са значи
телен източник на суровини за използвани в Общността
биогорива, в докладите се посочва дали са ратифицирали и
прилагат всяка от следните конвенции на Международната
организация на труда:
— Конвенция относно принудителния или задължителния
труд (№ 29);

— Конвенция относно минималната възраст за приемане на
работа (№ 138);

За трети държави, както и за държави-членки, които са зна
чителен източник на суровини за използвани в Общността
биогорива, в докладите се посочва дали са ратифицирали и
прилагат:.
— Протокола от Картахена по биологична безопасност;

Първият доклад се представя през 2012 г. При необходимост
Комисията предлага коригиращи мерки, по-специално ако
има доказателства, че производството на биогорива оказва
значително въздействие върху цените на хранителните
продукти.
8.
За целите, посочени в параграф 1, държавите-членки не
може да откажат да вземат предвид биогорива, получени при
спазване на настоящия член, на други основания за
устойчивост.

Член 7в
Проверка на съответствието
устойчивост за биогоривата

с

критериите

за

1.
При отчитане на биогорива за целите, посочени в
член 7а, държавите-членки изискват от икономическите опе
ратори да покажат, че са изпълнени посочените в член 7б,
параграфи 2—5 критерии за устойчивост. За тази цел, те изи
скват от икономическите оператори използването на система
за масов баланс, която:

— Конвенция относно свободата на сдружаване и закрилата
на правото на синдикално организиране (№ 87);

а)

позволява партиди от суровини или биогорива с раз
лични характеристики по отношение на устойчивостта да
бъдат смесени;

— Конвенция относно прилагането на принципите на пра
вото на организиране и на колективно договаряне
(№ 98);

б)

изисква информацията за характеристиките по отноше
ние на устойчивостта и обемите на партидите, посочени
в буква а), да остават придадени към сместа; и

в)

предвижда сборът на всички партиди, извадени от сместа
да бъдат описани със същите характеристики по отноше
ние на устойчивостта в същите количества, каквито има
сборът на всички партиди, постъпили в сместа.

— Конвенция относно равното заплащане на мъжете и
жените работници за труд с еднаква стойност (№ 100);
— Конвенция за премахване на принудителния труд
(№ 105);
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2.
Комисията докладва на Европейския парламент и на
Съвета през 2010 г. и 2012 г. относно действието на описа
ния в параграф 1 метод на проверка чрез масов баланс, както
и за възможността за допускане на други методи за проверка
по отношение на някои или всички видове суровини или
биогорива. В своята оценка, Комисията разглежда тези методи
за проверка, при които не е необходимо информацията за
характеристиките на устойчиво развитие да остава физически
прикрепена към определени партиди или смеси. Оценката
отчита нуждата за запазване на целостта и ефикасността на
системата за проверка, като в същото време избягва налагането
на прекомерна тежест върху промишлеността. Докладът е
съпроводен, ако е уместно, от предложения до Европейския
парламент и Съвета за използването на други методи за
проверка.

3.
Държавите-членки предприемат мерки за гарантиране,
че икономическите оператори подават надеждна информация,
както и да представят при поискване на съответната държавачленка данните, използвани за съставяне на информацията.
Също така, държавите-членки изискват от икономическите
оператори да организират подходящо независимо одитиране
на подадената информация, както и да представят доказател
ства за неговото провеждане. При одитирането се проверява,
че използваните от икономическите оператори системи са
точни, надеждни и защитени от измами. Също така, при
одитирането трябва да се проверява честотата и методиката на
вземане на проби, както и надеждността на данните.

Информацията, посочена в първа алинея, включва
по-специално информация относно спазването на критериите
за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 2—5, подхо
дяща и приложима информация относно мерките за защита
на почвите, водата и въздуха, възстановяването на дегра
диралата земя, избягването на излишно потребление на вода
в зони с недостатъчно количество вода, както и подходяща и
приложима информация относно мерките, взети за отчитане
на въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, алинея втора.

Комисията, в съответствие с процедурата по консултиране,
посочена в член 11, параграф 3, определя списък на елемен
тите на подходящата и приложима информация, посочена в
първите две алинеи. Тя следи по-специално представянето на
тази информация да не представлява прекомерна администра
тивна тежест за икономическите оператори като цяло и в
частност за дребните селскостопански производители, орга
низациите на производителите и кооперациите.

5.6.2009 г.

4.
Общността се стреми да сключва двустранни или мног
остранни споразумения с трети държави, които съдържат раз
поредби относно критериите за устойчивост, съответстващи
на разпоредбите в настоящата директива. Когато Общността е
сключила споразумения, съдържащи разпоредби относно
въпроси, обхванати от критериите за устойчивост, посочени в
член 7б, параграфи 2—5, Комисията може да вземе решение
тези споразумения показват, че биогоривата, произведени от
отгледани в тези страни суровини, отговарят на въпросните
критерии за устойчивост. При сключването на тези споразу
мения се отчитат надлежно мерките, предприети за опазва
нето на зони, които изпълняват основни функции по запазване
на екосистемите в критични ситуации (като запазване на
речни басейни и защита срещу ерозията), за опазването на
почвите, водата и въздуха, непреките въздействия, свързани с
промените в земеползването, възстановяването на дегра
диралата земя, избягването на излишно потребление на вода
в зони с недостатъчно количество вода, както и информацията
относно въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, втора
алинея.

Комисията може да реши, че доброволни национални или
международни схеми за въвеждане на стандарти за производ
ството на продукти от биомаса съдържат точни данни за
целите на член 7б, параграф 2 или демонстрират, че парти
дите от биогорива съответстват на критериите за устойчивост,
посочени в член 7б, параграфи 3—5. Комисията може да
реши, че тези схеми съдържат точни данни за информацията
относно предприетите мерки за опазване на зоните, които
осигуряват основни услуги на екосистемите в критични ситуа
ции, ситуации (като защитата на речни басейни и ерозивния
контрол), за опазването на почвите, водата и въздуха, за въз
становяване на деградиралата земя, избягването на излишно
потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода,
както и въпросите, посочени в член 7б, параграф 7, втора али
нея. Комисията може също да признае райони за защита на
редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове,
признати от международни споразумения или включени в
списъци, изготвени от междуправителствени организации или
от Международния съюз за опазване на природата, за целите
на член 7б, параграф 3, буква б), подточка ii).

Комисията може да реши, че някои доброволни национални
или международни схеми за определяне на намалението на
емисии на парникови газове съдържат точни данни за целите
на член 7б, параграф 2.

Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат
независимо дали биогоривата са произведени в Общността,
или са внесени.

Комисията може да реши, че земи, включени в национална
или регионална схема за възстановяване на земи, които са
тежко деградирали или силно замърсени, съответстват на кри
териите, посочени в приложение IV, част В, точка 9.

Държавите-членки представят на Комисията в обобщен вид
информацията, посочена в първа алинея. Комисията публи
кува резюме на тази информация на платформата за осигуря
ване на прозрачност, посочена в член 24 от Директива
2009/28/ЕО, като запазва поверителния характер на инфор
мацията с чувствително търговско съдържание.

5.
Комисията приема решения съгласно параграф 4, само
ако въпросното споразумение или схема отговаря на адек
ватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимо
одитиране. Схеми за измерване на намаленията на емисии на
парникови газове също съответстват на методическите изиск
вания, посочени в приложение IV. Списък на райони с висока
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степен на биоразнообразие, посочени в член 7б, параграф 3,
буква б), подточка (ii), отговарят на адекватни стандарти за
обективност и съгласуваност с международно признатите
стандарти и предвиждат подходящи процедури на обжалване.
6. Решенията съгласно параграф 4 се вземат съгласно про
цедурата по консултиране, посочена в член 11, параграф 3.
Тези решения имат срок на действие от не повече от пет
години.
7.
Когато даден икономически оператор предложи дока
зателство или данни, придобити в съответствие със споразу
мение или схема, предмет на решение съгласно параграф 4, в
рамките на обхвата на посоченото решение държавата-членка
не изисква от заявителя да представя допълнително доказа
телство за спазване на критерия за устойчиво развитие, посо
чен в член 7б, параграфи 2—5, нито информация относно
мерките, посочени в втора алинея от параграф 3 на настоя
щия член.
8. При искане на държава-членка или по своя инициатива
Комисията разглежда прилагането на член 7б във връзка с
източник на биогориво и в срок шест месеца от получаването
на такова искане и в съответствие с процедурата по консул
тиране, посочена в член 11, параграф 3, решава дали въпрос
ната държава-членка може да вземе предвид горивото от този
източник за целите на член 7а.
9. В срок до 31 декември 2012 г. Комисията докладва на
Европейския парламент и на Съвета относно:
а)

ефективността на въведената система за предоставяне на
информация за критериите за устойчивост; и

б)

дали е изпълнимо и подходящо да се въведат задължи
телни изисквания по отношение на защитата въздуха,
почвите и водата, като се отчитат последните научни
данни и международните задължения на Общността.

При необходимост Комисията предлага коригиращи действия.
Член 7г
Изчисляване на емисиите на парникови газове от
биогорива от целия жизнен цикъл
1. За целите на член 7а и член 7б, параграф 2, емисиите на
парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се
изчисляват, както следва:
а)

б)

за биогоривата, по отношение на които е дадена в при
ложение IV, част А или Б приета стойност на намале
нието на емисиите на парникови газове за съответния
начин на производство на биогорива и за които стой
ността el, изчислена за тези биогорива в съответствие с
приложение IV, част В, точка 7, е равна или по-малка от
нула, при изчислението се използва тази приета стойност;
чрез използване на действителната стойност, изчислена в
съответствие с методиката, посочена в приложение IV,
част В; или

в)
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чрез използване на стойност, изчислена като сбор от еле
ментите на формулата, посочена в приложение IV, част В,
точка 1, където разпределените приети стойности в при
ложение IV, част Г или Д могат да бъдат използвани за
някои елементи, а действителните стойности, изчислени
в съответствие с методиката, определена в приложе
ние IV, част В, за всички останали елементи.

2.
До 31 март 2010 г. държавите-членки представят на
Комисията доклад, включващ списък на районите на тяхна
територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенкла
турата на статистическите териториални единици (наричана
по-нататък „NUTS“) или на по-точно определено подниво
NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Евро
пейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за устано
вяване на обща класификация на териториалните единици за
статистически цели (NUTS) (**), за които предвижданите тип
ични емисии на парникови газове в резултат на отглеждането
на селскостопански суровини са по-ниски или равни на еми
сиите, посочени под заглавието „Разпределени приети стой
ности за отглеждане“ в приложение IV, част Г към настоящата
директива, като списъкът е придружен от описание на метода
и данните, използвани при неговото съставяне. Използваният
метод отчита почвените характеристики, климата и очаква
ните добиви на селскостопански суровини.
3.
Приетите стойности в приложение IV, част А, както и
разпределените приети стойности за отглеждане, посочени в
приложение IV, част Г, могат да се използват само ако съот
ветните суровини:
а)

са отгледани извън Общността;

б)

са отгледани в райони на Общността, включени в посо
чените в параграф 2 списъци; или

в)

са отпадъци или остатъчни вещества, които не са полу
чени от селскостопанска дейност, аквакултура или рибо
ловна дейност.

По отношение на тези биогорива, които не попадат в обхвата
на букви а), б) или в), се използват действителните стойности
за емисиите при отглеждането.
4.
До 31 март 2010 г. Комисията представя на Европей
ския парламент и на Съвета доклад относно възможността за
съставяне на списъци с райони в трети държави, където пред
вижданите типични емисии на парникови газове при отглеж
дане на селскостопански суровини се очаква да бъдат
по-ниски или равни на емисиите, посочени под заглавието
„Отглеждане“ в приложение IV, част Г, като докладът при въз
можност е придружен от такива списъци и от описание на
метода и данните, използвани за съставянето им. При необхо
димост докладът се придружава от съответни предложения.
5. Комисията докладва най-късно до 31 декември 2012 г.
и на всеки 2 години след това относно предвижданите тип
ични и приети стойности, посочени в приложение IV, части
Б и Д, като отделя специално внимание на емисиите от транс
порта и преработката, и може при необходимост да вземе
решение за коригиране на стойностите. Тази мярка, предназ
начена да измени несъществени елементи на настоящата
директива, се приема в съответствие с процедурата по регули
ране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.
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б)

6. До 31 декември 2010 г. Комисията представя доклад на
Европейския парламент и на Съвета за преглед на въздей
ствието на непряката промяна на земеползването върху еми
сиите от парникови газове и очертава пътища за
минимизиране на това въздействие. Докладът се придружава
по целесъобразност от предложение, основано на най-добрите
налични научни данни, което включва конкретна метод
ология за емисиите от измененията в запасите от въглерод
вследствие на непреки промени в земеползването, като се
гарантира спазването на настоящата директива, и
по-специално член 7б, параграф 2.

Член 7д
Мерки по прилагане и доклади относно устойчивостта
на биогоривата
1.
Мерките по прилагане, посочени в член 7б, параграф 3,
втора алинея, член 7в, параграф 3, трета алинея, член 7в,
параграф 6, член 7в, параграф 8, член 7г, параграф 5, член 7г,
параграф 7, първа алинея и член 7г, параграф 8 също така
отчитат изцяло целите на Директива 2009/28/ЕО.
2.
Докладите на Комисията до Европейския парламент и
до Съвета, посочени в член 7б, параграф 7, член 7в, параг
раф 2, член 7в, параграф 9, член 7г, параграфи 4 и 5 и член 7г,
параграф 6, първа алинея, както и докладите и информацията,
предоставяна съгласно член 7в, параграф 3, първа и пета али
нея, и член 7г, параграф 2 се подготвят и предават за целите
както на Директива 2009/28/ЕО, така и на настоящата
директива.

Европейският парламент и Съветът полагат усилия да вземат
решение по евентуални предложения, внесени от Комисията,
най-късно до 31 декември 2012 г.

(*) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.
(**) ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.“;
7.

По отношение на приетите стойности и методиката, посочена
в приложение IV, се обръща особено внимание на:

В член 8 параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
Държавите-членки контролират спазването на изиск
ванията на членове 3 и 4 по отношение на бензина и дизело
вите горива на базата на аналитичните методи, посочени
съответно в европейските стандарти EN 228:2004 и EN
590:2004.“;

— метода на отчитане на отпадъците и остатъчните
вещества,
— метода на отчитане на страничните продукти,

във всички останали случаи приетите стойности трябва
да бъдат консервативни в сравнение с нормалните про
изводствени процеси.

8. Създават се подробни определения, включително техни
ческите спецификации, изисквани за категориите, посочени в
приложение IV, част В, точка 9. Тези мерки, предназначени да
изменят несъществени елементи на настоящата директива
чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 4.

Предложението включва необходимите предпазни мерки за
гарантиране на сигурност за инвестициите, осъществени
преди да започне прилагането на методологията. По отноше
ние на инсталациите, произвеждали биогорива преди края на
2013 г., прилагането на мерките, посочени в първата алинея,
не може да има за последица — до 31 декември 2017 г. —
произведените от тези инсталации биогорива да бъдат счи
тани за несъответстващи на изискванията за устойчивост в
настоящата директива, ако те иначе биха спазвали тези изиск
вания, при условие че тези биогорива постигат намаления на
емисиите на парникови газове в размер най-малко 45 %. Това
правило се прилага за капацитета на инсталации за биогорива
в края на 2012 г.

7.
Приложение IV може да бъде адаптирано към техниче
ския и научния напредък, включително чрез добавяне на
стойности за по-нататъшни начини на производство на
биогориво за същите или други суровини и чрез промяна на
методиката, предвидена в част В. Тези мерки, предназначени
да изменят несъществени елементи на настоящата директива,
включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11,
параграф 4.

5.6.2009 г.

8.

Създава се следният член:

— метода на отчитане при когенерация, както и
— статуса на странични продукти, предоставян на остатъч
ните вещества от селскостопански култури.
Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или
животински мазнини се разглеждат във възможно най-кратък
срок.
При всяко адаптиране или добавка към списъка на приетите
стойности в приложение IV се спазват следните правила:
а)

в случаите когато приносът на даден фактор към общите
емисии е малък, или когато е налице ограничено вар
иране, или когато разходите или трудностите при уста
новяване на действителните стойности са високи, като
приети стойности трябва да се вземат типичните стойно
сти за нормалните производствени процеси;

„Член 8а
Метални добавки
1.
Комисията извършва оценка на рисковете за здравето и
околната среда вследствие на употребата на метални добавки
в горивата, като за тази цел разработва методология за изпит
ване. Тя докладва заключенията си на Европейския парламент
и на Съвета в срок до 31 декември 2012 г.
2. До разработването на методологията за изпитване, посо
чена в параграф 1, наличието на металната добавка метилц
иклопентадиенил манган трикарбонил (MMT) в горивата се
ограничава до 6 mg манган на литър, считано от 1 януари
2011 г. Ограничението е 2 mg манган, считано от 1 януари
2014 г.

5.6.2009 г.
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3.
Ограничението за съдържанието на ММТ в горивата,
определено в параграф 2, се преразглежда въз основа на резул
татите от оценката, извършена чрез методологията за изпит
ване, посочена в параграф 1. То може да бъде сведено до нула,
ако оценката на риска оправдава това. То не може да бъде
увеличено, освен ако не е оправдано от оценката на риска.
Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи
на настоящата директива, се приема в съответствие с проце
дурата по регулиране с контрол, посочена в член 11,
параграф 4.
4.
Държавите-членки гарантират, че на всяко място,
където на потребителите се предлагат горива с метални
добавки, се поставя етикет относно съдържанието на метал
ната добавка в горивото.

е)

з)

евентуалната необходимост от корекции в член 2, пара
графи 6 и 7 и член 7а, параграф 2, буква б), с цел да се
извърши оценка на възможния принос за постигането на
целта за намаляване на емисиите на парникови газове с
до 10 % до 2020 г. Тези съображения се основават на
потенциала за намаляване на емисиите на парникови
газове за целия жизнен цикъл на горивата и енергията в
рамките на Общността, като се вземат предвид,
по-конкретно, всички промени в технологиите за съоб
разено с околната среда улавяне и съхранение на въгле
род в геоложки обекти, за електрически пътни превозни
средства и разходната ефективност на средствата за нама
ляване на тези емисии, както е посочено в член 7а, параг
раф 2, буква б);

и)

възможността за въвеждане на допълнителни мерки за
доставчиците, за да се намалят с 2 % емисиите на парни
кови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл
на горивата спрямо основните стандарти за горивата,
посочени в член 7а, параграф 5, буква б), чрез използва
нето на кредити по Механизма за чисто развитие на Про
токола от Киото, съгласно условията, определени в
Директива 2003/87/ЕО, с цел да се извърши оценка на
възможния допълнителен принос за постигането на целта
за намаляване на емисиите на парникови газове с до 10 %
до 2020 г., както е посочено в член 7а, параграф 2,
буква в) от настоящата директива;

й)

актуализиран анализ на разходите и ползите и анализ на
въздействието на намалението на максималното допус
тимо налягане на парите на бензина до 60 kPa през лет
ния период,

6.
Етикетът се прикрепя към мястото, където е изложена
информацията за вида гориво, така че да се вижда ясно.
Етикетът е с размери и шрифт, които му позволяват да се
вижда ясно и да се чете лесно.“;
Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9
Отчетност
1. До 31 декември 2012 г. и след това на всеки три години
Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета
доклад, при необходимост придружаван от предложение за
изменения на настоящата директива. По-конкретно докладът
трябва да отчита следното:
а)

използването и развитието на автомобилната технология
и по-специално осъществимостта на повишаването на
максимално допустимото съдържание на биогориво в
бензина и дизела и необходимостта от преразглеждане на
датата, посочена в член 3, параграф 3;

б)

Общностна политика за емисиите на CO2 от пътни пре
возни средства;

в)

възможността за прилагане на изискванията на приложе
ние II, и по-специално на пределната стойност за поли
циклични ароматни въглеводороди към извънпътната
подвижна техника (включително плавателни съдове по
вътрешните водни пътища), селскостопански и горски
трактори, както и плавателни съдове с развлекателна цел;

г)

увеличаването на употребата на почистващи препарати в
горивата;

д)

използването на метални добавки, различни от ММТ, в
горивата;

общия обем на съставките, използвани в бензина и
дизела, като се взема предвид екологичното законодател
ство на Общността, включително целите на Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за дей
ствията на Общността в областта на политиката за води
те (*) и производните ѝ директиви;

ж) последствията от целта за намаляване на емисиите на
парникови газове, посочена в член 7а, параграф 2, за схе
мата за търговия с емисии;

5.
Етикетът съдържа следния текст: „Съдържа метални
добавки“.

9.
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2. Най-късно през 2014 г. Комисията представя пред Евро
пейския парламент и Съвета доклад за постигането на целта
за емисиите на парникови газове за 2020 г., посочена в
член 7а, като взема предвид необходимостта от съгласуване на
тази цел с целта, посочена в член 3, параграф 3 от Директива
2009/28/ЕО, що се отнася до дела на енергията от възоб
новяеми източници в транспорта, в контекста на докладите,
посочени в член 23, параграфи 8 и 9 от посочената директива.
При необходимост Комисията прилага към доклада предло
жение за промяна на целта.
(*) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.“;
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съдове с развлекателна цел (**), когато такива плава
телни съдове плават в морски води;

10. В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:
„1.
При необходимост от адаптиране спрямо техническия
напредък на разрешените аналитични методи, посочени в
приложения I или II, могат да се приемат изменения с цел
промяна на несъществени елементи от настоящата директива
в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посо
чена в член 11, параграф 4. Приложение III също може да
бъде също адаптиран в съответствие с техническия и научния
напредък. Тази мярка, предназначена да измени несъществени
елементи на настоящата директива, се приема в съответствие
с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11,
параграф 4.“;

(*) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1.
(**) ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.“
б)
2.

„Член 11
Процедура на комитет

2.
По въпроси относно устойчивостта на биогоривата
съгласно членове 7б, 7в и 7г Комисията се подпомага от
Комитета по устойчивостта на биогоривата и течните горива
от биомаса, посочен в член 25, параграф 2 от Директива
2009/28/ЕО.
3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат чле
нове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид
разпоредбите на член 8 от него.
4.
При позоваване на настоящия параграф се прилагат
член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО,
като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“
12. Параграф 14 се заличава.

3.

точка 3й) се заличава.

Член 4б се изменя, както следва:
а)

заглавието се заменя със следния текст: „Максимално
съдържание на сяра в корабните горива, използвани от
кораби, закотвени в пристанища на Общността“;

б)

в параграф 1 буква a) се заличава;

в)

в параграф 2 буква б) се заличава;

11. Член 11 се заменя със следния текст:

1.
Освен в случаите, посочени в параграф 2, Комисията се
подпомага от комитет относно качеството на горивата.

5.6.2009 г.

В член 6, параграф 1а трета алинея се заменя със следния
текст:
„Вземането на проби започва на датата, на която съответните
ограничения за максимално съдържание на сяра в горивата
влязат в сила. То се извършва достатъчно често, в достатъчни
количества, и по такъв начин, че пробите да са представи
телни за проверяваното гориво и за горивото, което се изпол
зва от плавателните средства, докато се намират в съответните
морски зони и пристанища.“

Член 3
Отмяна
Директива 93/12/ЕИО се отменя.

13. Приложения I, II, III и IV се заменят с текста от приложението
към настоящата директива.
Член 4
Член 2
Изменения на Директива 1999/32/ЕО
Директива 1999/32/ЕО се изменя, както следва:
1.

Член 2 се изменя, както следва:
а)

точка 3 се заменя със следния текст:
„3. корабно гориво означава всякакво течно гориво,
получено от нефт, предназначено или използвано на
борда на кораб, включително горивата, определени
в ISO 8217. То включва всяко течно гориво, полу
чено от нефт, и използвано на борда на плавателни
съдове, плаващи по вътрешните водни пътища, или
плавателни съдове с развлекателна цел, съгласно
определенията в Директива 97/68/ЕО на Европей
ския парламент и Съвета от 16 декември 1997 г.
относно сближаване на законодателството на
държавите-членки във връзка с мерките за огранича
ване на емисиите на газообразни и прахообразни
замърсители от двигатели с вътрешно горене, инста
лирани в извънпътна подвижна техника (*) и Дирек
тива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законo
вите, подзаконовите и административните разпо
редби на държавите-членки относно плавателните

Транспониране
1. Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконо
вите и административните разпоредби, необходими, за да се съо
бразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември
2010 г.
Те изпращат на Комисията текста на тези мерки.
Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или те се придружават от
такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и
редът за позоваване се определят от държавите-членки.
2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на
основните разпоредби от националното законодателство, които те
приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

5.6.2009 г.
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Член 6
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Страсбург на 23 април 2009 година.
За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ГОРИВАТА НА ПАЗАРА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Бензин

Параметър (1)

Пределни стойности (2)

Мерна единица

Минимум

Максимум

Октаново число по изследователски метод (RON)

95 (3)

—

Октаново число по моторен метод (MON)

85

—

Налягане на парите, летен период (4)

kPa

—

60,0 (5)

Дестилационни характеристики:
—

при 100 °C се изпаряват

% v/v

46,0

—

—

при 150 °C се изпаряват

% v/v

75,0

—

Анализ на въглеводородните групи
—

алкени

% v/v

—

18,0

—

арени

% v/v

—

35,0

—

бензен

% v/v

—

1,0

Съдържание на кислород

% m/m

3,7

Кислородосъдържащи съединения
—

Метанол

% v/v

3,0

—

Етанол (може да са необходими стабилизиращи агенти)

% v/v

10,0

—

Изопропилов алкохол

% v/v

—

12,0

—

Третичен бутилов алкохол

% v/v

—

15,0

—

Изобутилов алкохол

% v/v

—

15,0

—

Етери с пет ли повече въглеродни атома за молекула

% v/v

—

22,0

—

Други кислородосъдържащи съединения (6)

% v/v

—

15,0

Съдържание на сяра

mg/kg

—

10,0

Съдържание на олово

g/l

—

0,005

(1) Методите на изпитване са тези, определени в EN 228:2004. Държавите-членки могат да възприемат аналитичния метод, посочен в заменящ
стандарт EN 228:2004, ако може да се докаже, че той дава същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като аналитичния метод,
който заменя.
(2) Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на пределните стойности са използвани положенията
на EN ISO 4259:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите на изпитване“, а при опре
делянето на минимална стойност е отчетена минималната поправка от 2R, различна и по-висока от нулата (R = възпроизводимост). Резул
татите от отделните измервания се интерпретират на базата на критериите, определени в EN ISO 4259:2006.
(3) Държавите-членки могат да решат да продължат да разрешават пускането на пазара на обикновен безоловен бензин с минимално октаново
число, определено по двигателния метод (MON) от 81 и минимално октаново число, определено по метода на изследването (RON) от 91.
(4) Летният период започва не по-късно от 1 май и не свършва преди 30 септември. За държави-членки, в които се наблюдават ниски летни
температури, летният период започва не по-късно от 1 юни и не свършва преди 31 август.
(5) За държавите-членки, в които се наблюдават ниски летни температури и за които е в сила дерогация в съответствие с член 3, параграфи 4
и 5, максималното налягане на парите е 70 kPa. За държавите-членки, за които е в сила дерогация в съответствие с член 3, параграфи 4 и 5
относно бензина със съдържание на етанол, максималното налягане на парите е 60 kPa, като към него се добавя превишението на наляга
нето на парите, посочено в приложение III.
(6) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не по-висока от тази, определена в EN 228:2004.

5.6.2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЕКОЛОГИЧНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПАЗАРНИТЕ ГОРИВА, КОИТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ

Тип: Дизелово гориво

Параметър (1)

Мерна единица

Цетаново число

Пределни стойности (2)
Минимум

Максимум

51,0

—

kg/m ( )

—

845,0

°C

—

360,0

Полициклични арени

% m/m

—

8,0

Съдържание на сяра

mg/kg

—

10,0

Съдържание на МЕМК (FAME) — EN 14078

% V/V

—

7,0 (3)

Плътност при 15° С

3

Дестилация:
—

95 % V/V дестилирали до:

(1) Методите на изпитване са тези, определени в EN 590:2004. Държавите членки могат да възприемат аналитичния метод, посочен в заменящ
стандарт EN 590:2004, ако може да се докаже, че той дава същата точност и най-малко същото ниво на прецизност като аналитичния метод,
който заменя.
(2) Посочените в спецификацията стойности са „реални стойности“. При установяването на пределните стойности са използвани положенията
на EN ISO 4295:2006 „Нефтопродукти — определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите на изпитване“, а при опре
делянето на минимална стойност е отчетена минималната поправка от 2R, различна и по-висока от нулата (R = възпроизводимост). Резул
татите от отделните измервания се интерпретират на базата на критериите, определени в EN ISO 4259:2006.
(3) МЕМК са в съответствие с EN 14214.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ДОПУСТИМО ПРЕВИШЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ПАРИТЕ, РАЗРЕШЕНО ЗА БЕНЗИН, СЪДЪРЖАЩ
БИОЕТАНОЛ
Съдържание на биоетанол (% v/v)

Допустимо превишение на налягането на парите (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание на биоетанол, явяващо се между стойностите
от таблицата, се определя чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол непосредствено над и съдържа
нието непосредствено под междинната стойност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА
БИОГОРИВАТА

A. Типови стойности и приети стойности за биогорива, произведени без нетни емисии на въглерод, дължащи
се на промяна в земеползването

Етапи в производството на биогоривото

Намаление на емисиите на
парникови газове, типични
стойности

Намаление на емисиите на
парникови газове, приети
стойности

Етанол от захарно цвекло

61 %

52 %

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при прера
ботката)

32 %

16 %

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при прера
ботка в когенерационни централи)

32 %

16 %

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в
конвенционален котел)

45 %

34 %

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в
когенерационна централа)

53 %

47 %

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в коген
ерационна централа)

69 %

69 %

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ,
използван при преработка в когенерационна централа)

56 %

49 %

Етанол от захарна тръстика

71 %

71 %

Частта от възобновяеми ресурси в етил-третичен-бутил-етер
(ЕТБЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в третичен-амил-етил-етер
(ТАЕЕ)

Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол

Биодизел от рапица

45 %

38 %

Биодизел от слънчоглед

58 %

51 %

Биодизел от соево масло

40 %

31 %

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

36 %

19 %

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан
в пресовъчната инсталация)

62 %

56 %

Биодизел от отпадни растителни или животински (*) мазнини

88 %

83 %

Хидрогенирано растително масло, рапица

51 %

47 %

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

65 %

62 %

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен
процес)

40 %

26 %

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при техно
логия с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

68 %

65 %

Чисто растително масло, рапица

58 %

57 %

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като замести
тел на природен газ

80 %

73 %

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

84 %

81 %

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

86 %

82 %

(*) Без да се включват животинските мазнини, произведени от странични животински продукти, определени като материал от категория
3 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на
здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1).
(1) ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
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Б. Предвиждани типови стойности и приети стойности за бъдещи видове горива, несъществуващи или налични
в незначителни количества на пазара през януари 2008 г., ако са произведени без нетни емисии на парни
кови газове, дължащи се на промяна в земеползването
Намаление на емисиите на
парникови газове, типични
стойности

Цикъл на производство на биогоривото

Етанол от пшенична слама
Етанол от дървесни отпадъци
Етанол от бързорастящи дървесни видове
Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на
Fischer-Tropsch
Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по
метода на Fischer-Tropsch
Диметилетер (ДМЕ) от дървесни отпадъци
ДМЕ от бързорастящи дървесни видове
Метанол от дървесни отпадъци
Метанол от бързорастящи дървесни видове
Частта от възобновяеми ресурси в метил-третичен-бутил-етер
(МТБЕ)

Намаление на емисиите на
парникови газове, приети
стойности

87 %
80 %
76 %
95 %

85 %
74 %
70 %
95 %

93 %

93 %

95 %
95 %
92 %
92 %
94 %
94 %
91 %
91 %
Равни на стойностите при избрания цикъл за произ
водство на метанол

В. Методология
1.

Емисиите на парникови газове при производството и употребата на биогорива се определя по следния начин:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee
където:
E

= общите емисии от използването на горивото;

eec

= емисиите от добива или отглеждането на суровини;

el

= годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна на земеполз
ването;

ep

= емисиите от обработката;

etd

= емисиите от транспорт и разпространение;

eu

= емисиите от използването на горивото;

esca = намаленията на емисии в резултат на натрупване на въглерод в почвата, вследствие на подобрено управ
ление в селското стопанство;
eccs

= намаленията на емисии в резултат на улавяне и геоложко съхранение;

eccr

= намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна; както и

eee

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

Не се вземат под внимание емисиите от производството на машини и съоръжения.
2.

Емисиите на парникови газове от горива, E, се изразяват чрез следната мерна единица: g CO2 еквивалент за MJ енер
гийно съдържание на горивото, gCO2eq/MJ.

3.

Чрез дерогация от точка 2, стойностите, изчислени като gCO2eq/MJ, могат да бъдат коригирани, така че да отразя
ват разликите между горивата по отношение на извършената полезна работа, изчислена като км/MJ Такива корек
ции се правят само в случай, че са доказани разлики в извършената полезна работа.

4.

Намаленията на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчисляват по формулата:
НАМАЛЕНИЕ = (EF – EB)/EF
където:
EB

= общите емисии от биогоривото; както и

EF

= общите емисии от ползваното за сравнение изкопаемо гориво.
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Видовете парникови газове, които се отчитат за целите на точка 1, са: CO2, N2O и CH4. При изчисляването на CO2
еквивалента тези газове се отчитат със следните коефициенти:
CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

6.

Емисиите от добива или отглеждането на суровини, eec, включват както следва: емисиите от самия процес на добив
или отглеждане; от прибирането на суровините; от отпадъците и загубите; както и от производството на химикали
или продукти, използвани при добива или отглеждането на суровините. Изключва се от изчисленията улавянето на
CO2 в процеса на отглеждане на суровините. Трябва да се извадят удостоверените намаления на емисии на парни
кови газове от изгарянето на факелен газ при петролните съоръжения по света. Ако не могат да се използват дей
ствителни стойности, могат да се направят предвиждания за емисиите от отглеждането на суровини въз основа на
средни стойности, изчислени за географски райони с по-малка площ от използваните за изчисление на приетите
стойности.

7.

Средногодишните емисии в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването
(el), се изчисляват чрез средногодишно разпределяне на емисиите за период от 20 години. За изчисляване на тези
емисии се прилага следната формула:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB (1)
където:
el

= средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи
се на промяна в земеползването (изразени като маса на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание
на биогоривото);

CSR = въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса на наличния
въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита използ
ването на земята през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или през време, пред
хождащо с 20 години добиването на суровината;
CSA = въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса на налич
ния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите когато въглерод
ните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на
предвижданите запаси на единица площ след 20 години или при достигане на максимална степен на раз
витие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

8.

P

= производителността на културата (измерена в количество енергия от биогориво на единица площ на
година); както и

eB

= премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата от биомаса, получена от възстановена деградирала земя, при усло
вията, предвидени в точка 8.

Премията от 29 gCO2eq/MJ се предоставя ако са налице доказателства, че съответната земя:
а)

не е била ползвана за селскостопански или някакви други дейности през януари 2008 г.; и

б)

попада в една от следните категории:
i)

тежко деградирали земи, включително земите, ползвани в миналото за селскостопански цели;

ii)

силно замърсени земи.

Премията от 29 gCO2eq/MJ се прилага за срок от 10 години, считано от датата на промяната на предназначението
на земята за селскостопанско ползване, при условие че е осигурено постоянно нарастване на въглеродните запаси и
значимо намаляване на ерозията (за земите, попадащи в категория i) и снижаване на почвеното замърсяване (за
земите, попадащи в категория ii).
9.

Категориите, посочени в точка 8, буква б), се определят, както следва:
а)

„тежко деградирали земи“ означава земи, които за значителен период са били или засолени в значителна сте
пен, или които имат особено ниско съдържание на органични вещества и са тежко ерозирали;

б)

„силно замърсени земи“ означава земи, които не са годни за отглеждане на храни или фуражи поради почвено
замърсяване.

Тези земи включват и земи, които са били предмет на решение на Комисията съгласно член 7в, параграф 3, алинея
четвърта.
(1) Частното, получено от разделяне на молекулярното тегло на CO2 (44,010 g/mol) на молекулярното тегло на въглерода (12,011 g/mol) е
равно на 3,664.
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10. Насоките, приети съгласно точка 10 от част В на приложение V към Директива 2009/28/ЕО, служат като основа за
изчисление на въглеродни земни запаси за целите на настоящата директива.
11. Емисиите от преработката ep включват емисиите от самата преработка; от отпадъците и загубите; както и от произ
водството на химикали или продукти, използвани при преработката.
При отчитането на потреблението на електроенергия, която не е генерирана от съответната инсталация за произ
водство на гориво, коефициентът на емисии на парникови газове в резултат на производството и разпределението
на електроенергията се приема за равен на средния коефициент на емисии при производството и разпределението
на електроенергия в даден регион. По изключение от това правило, производителите могат да използват средна стой
ност за електроенергията, произведена от дадена електроцентрала, ако централата не е свързана към електроенергий
ната мрежа;
12. Емисиите от транспорт и разпределение etd включват емисиите от транспорт и складиране на суровините и меж
динните продукти, както и от складиране и разпределение на крайните продукти. Емисиите от транспорт и разпре
деление, които трябва да се вземат предвид по точка 6, не попадат в обхвата на настоящата точка.
13. Емисиите от използване на горивото eu се смятат за нулеви по отношение на биогоривата.
14. Намаленията на емисии в резултат на улавяне и геоложко съхранение, eccs, които още не са отчетени в ep, се огра
ничават до избегнатите емисии чрез улавяне и отвеждане на CO2, които са директно свързани с добива, транспорта,
преработката и разпределението на горивото.
15. Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна eccr се ограничават до емисиите, избегнати 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.
16. Намаленията на емисии в резултат от допълнително произведена електроенергия в когенерационен режим eee се
отчитат, ако се отнасят до допълнителната електроенергия, генерирана от инсталации за производство на горива,
които имат когенерационни съоръжения, освен в случаите, когато горивото, използвано за когенерацията, е стран
ичен продукт, различен от селскостопански остатък. При отчитането на тази допълнителна електроенергия мощ
ността на когенерационния блок се приема като минимално необходимата за осигуряване на топлинната енергия,
използвана за производство на горивото. Намалението на емисии на парникови газове, свързано с тази допълни
телно произведена електроенергия, се приема за равно на количеството парникови газове, които биха били отде
лени при генерирането на равно количество електроенергия от централа, използваща същото гориво като
когенерационния блок.
17. В случай че производственият процес на горивото позволява да се получи едновременно горивото, чиито емисии се
изчисляват, и един или повече други продукти („странични продукти“), емисиите на парникови газове се разпреде
лят между горивото или междинния продукт при производството му и останалите странични продукти пропор
ционално на енергийното им съдържание (определено на база нетна калорична стойност за страничните продукти,
различни от електроенергия).
18. Във връзка с изчисленията, посочени в точка 17, подлежащите на разпределение емисии са eec + el, плюс тези части
от ep, etd и eee, които се пораждат до този етап включително от процеса, когато завършва производството на съот
ветния страничен продукт. Ако на по-ранен етап от цикъла към странични продукти са начислени емисии, се отчита
само тази част от емисиите, която на крайния етап е начислена към междинния горивен продукт, а не цялото коли
чество емисии.
За целите на изчислението се отчитат всички странични продукти, включително електроенергията, която не попада
под действието на точка 16, с изключение на селскостопанските остатъци като например слама, меласа, люспи,
кочани и костилки. За целите на изчислението се смята, че страничните продукти с отрицателно енергийно съдър
жание имат нулево енергийно съдържание.
За отпадъците, селскостопанските остатъци, включително слама, меласа, люспи, кочани и черупки, и отпадъците от
преработката, включително суров глицерин (глицерин, който не е рафиниран), се приема, че имат нулеви емисии на
парникови газове през жизнения цикъл до прибирането им.
В случая на горива, произведени от рафинерии, анализираната производствена единица във връзка с изчисленията,
посочени в точка 17, е съответната рафинерия.
19. За целите на изчислението, посочено в точка 4, стойността за използваното за сравнение изкопаемо гориво (EF) е
последната налична стойност за усреднените действителни емисии от изкопаемата част на използваните в Общ
ността бензинови и дизелови горива, регистрирани съгласно настоящата директива. Ако такава информация липсва,
се използва стойността 83,8 gCO2eq/MJ.
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Разпределени приети стойности за биогоривата

Р а з п р е д е л е н и п р и е т и с т о й н о с т и з а о т г л е ж д а н е н а с е л с к о с т о п а н с к и к у л т у р и : „ e ec“ с ъ г л а с н о
определението в част В на настоящото приложение
Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

12

12

Етанол от пшеница

23

23

Етанол от царевица, произведена в Общността

20

20

Етанол от захарна тръстика

14

14

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство
на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство
на етанол

Биодизел от рапица

29

29

Биодизел от слънчоглед

18

18

Биодизел от соево масло

19

19

Биодизел от палмово масло

14

14

Биодизел от отпадни растителни или животински (*) мазнини

0

0

Хидрогенирано рапично олио

30

30

Хидрогенирано слънчогледово олио

18

18

Хидрогенирано палмово масло

15

15

Чисто (студенопресовано) рапично олио

30

30

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като замести
тел на природен газ

0

0

Биогаз от течен тор, като заместител на природен газ

0

0

Биогаз от сух тор, като заместител на природен газ

0

0

(*) Не са включени животинските мазнини, добити от животински странични продукти, класифицирани като материали от категория 3,
съгласно Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Разпределени приети стойности за преработка (включително допълнително произведената
е л е к т р о е н е р г и я ) : „ e p – e eе“ с ъ г л а с н о о п р е д е л е н и е т о в ч а с т В н а н а с т о я щ о т о п р и л о ж е н и е
Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

19

26

Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при прера
ботката)

32

45

Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при прера
ботка в когенерационни централи)

32

45

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в
конвенционален котел)

21

30

Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в
когенерационна централа)

14

19

Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в коген
ерационна централа)

1

1

Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ,
използван при преработка в когенерационна централа)

15

21

Етанол от захарна тръстика

1

1
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Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство
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Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равно на това при съответния цикъл на производство
на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол

Биодизел от рапица

16

22

Биодизел от слънчоглед

16

22

Биодизел от соево масло

18

26

Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)

35

49

Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан
в пресовъчната инсталация)

13

18

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

9

13

Хидрогенирано растително масло, рапица

10

13

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

10

13

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (неуточнен
процес)

30

42

Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при техно
логия с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)

7

9

Чисто растително масло, рапица

4

5

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като замести
тел на природен газ

14

20

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

8

11

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

8

11

Разпределени приети стойности за транспорт и
определението в част В на настоящото приложение

разпределение:

Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство

„ etd“

съгласно

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Етанол от захарно цвекло

2

2

Етанол от пшеница

2

2

Етанол от царевица, произведена в Общността

2

2

Етанол от захарна тръстика

9

9

Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол

Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол

Биодизел от рапица

1

1

Биодизел от слънчоглед

1

1

Биодизел от соево масло

13

13

Биодизел от палмово масло

5

5

Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини

1

1

Хидрогенирано растително масло, рапица

1

1

Хидрогенирано растително масло, слънчоглед

1

1

Хидрогенирано растително масло, палмово масло

5

5

Чисто растително масло, рапица

1

1

Биогаз от органични битови отпадъци, използван като замести
тел на природен газ

3

3

Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ

5

5

Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

4

4
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Общо за отглеждане, преработка, транспорт и разпределение

Цикъл на производство

Етанол от захарно цвекло
Етанол от пшеница (неуточнено гориво, използвано при прера
ботката)
Етанол от пшеница (лигнитни въглища, използвани при прера
ботка в когенерационни централи)
Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в
конвенционален котел)
Етанол от пшеница (природен газ, използван при преработка в
когенерационна централа)
Етанол от пшеница (слама, използвана при преработка в коген
ерационна централа)
Етанол от царевица, произведена в Общността (природен газ,
използван при преработка в когенерационна централа)
Етанол от захарна тръстика
Частта от възобновяеми ресурси в ЕТБЕ
Частта от възобновяеми ресурси в ТАЕЕ
Биодизел от рапица
Биодизел от слънчоглед
Биодизел от соево масло
Биодизел от палмово масло (неуточнен процес)
Биодизел от палмово масло (при технология с улавяне на метан
в пресовъчната инсталация)
Биодизел от отпадни растителни или животински мазнини
Хидрогенирано растително масло, рапица
Хидрогенирано растително масло, слънчоглед
Хидрогенирано растително масло, палмово масло
(неуточнен процес)
Хидрогенирано растително масло, палмово масло (при техно
логия с улавяне на метан в пресовъчната инсталация)
Чисто растително масло, рапица
Биогаз от органични битови отпадъци, използван като замести
тел на природен газ
Биогаз от течен тор, използван като заместител на природен газ
Биогаз от сух тор, използван като заместител на природен газ

Емисии на парникови
газове, типични стойности
(gCO2eq/MJ)

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

33
57

40
70

57

70

46

55

39

44

26

26

37

43

24
24
Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол
Равни на стойностите при избрания цикъл на произ
водство на етанол
46
52
35
41
50
58
54
68
32
37
10
41
29
50

14
44
32
62

27

29

35
17

36
23

13
12

16
15

Д. Предвиждани разпределени приети стойности на бъдещи видове горива, несъществуващи или налични в
незначителни количества на пазара през януари 2008 г.

Разпределени стойности за отглеждане: „eec“ съгласно определението в част В на
настоящото приложение
Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство

Етанол от пшенична слама
Етанол от дървесни отпадъци
Етанол от бързорастящи дървесни видове
Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на
Fischer-Tropsch
Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по
метода на Fischer-Tropsch
ДМЕ от дървесни отпадъци
ДМЕ от бързорастящи дървесни видове
Метанол от дървесни отпадъци
Метанол от бързорастящи дървесни видове
Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

3
1
6
1

3
1
6
1

4

4

1
1
5
5
1
1
5
5
Равни на стойностите при избрания цикъл за произ
водство на метанол

5.6.2009 г.
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Разпределени стойности за преработката (включително допълнителната електроенергия):
„ e p – e ee“ с ъ г л а с н о о п р е д е л е н и е т о в ч а с т В н а н а с т о я щ о т о п р и л о ж е н и е
Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство на биогоривото

Етанол от пшенична слама
Етанол от дървесина
Биодизел, произведен от дървесина по метода на FischerTropsch
ДМЕ от дървесина
Метанол от дървесина
Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

5
12
0

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

7
17
0

0
0
0
0
Равни на стойностите при избрания цикъл за произ
водство на метанол

Р а з п р е д е л е н и с т о й н о с т и з а т р а н с п о р т и р а з п р е д е л е н и е : „ e td“ с ъ г л а с н о о п р е д е л е н и е т о в
част В на настоящото приложение
Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство на биогоривото

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

2

2

Етанол от дървесни отпадъци

4

4

Етанол от бързорастящи дървесни видове

2

2

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на
Fischer-Tropsch

3

3

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по
метода на Fischer-Tropsch

2

2

ДМЕ от дървесни отпадъци

4

4

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

2

2

Метанол от дървесни отпадъци

4

4

Метанол от бързорастящи дървесни видове

2

2

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за произ
водство на метанол

Общо за отглеждане, обработка, транспорт и разпределение
Типични емисии на
парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Цикъл на производство на биогоривото

Приети стойности на
емисиите на парникови газове
(gCO2eq/MJ)

Етанол от пшенична слама

11

13

Етанол от дървесни отпадъци

17

22

Етанол от бързорастящи дървесни видове

20

25

Биодизел, произведен от дървесни отпадъци по метода на
Fischer-Tropsch

4

4

Биодизел, произведен от бързорастящи дървесни видове по
метода на Fischer-Tropsch

6

6

ДМЕ от дървесни отпадъци

5

5

ДМЕ от бързорастящи дървесни видове

7

7

Метанол от дървесни отпадъци

5

5

Метанол от бързорастящи дървесни видове

7

7

Частта от възобновяеми ресурси в МТБЕ

Равни на стойностите при избрания цикъл за произ
водство на метанол“

