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11.1.2018 A8-0392/305 

Predlog spremembe  305 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka ee 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ee) „napredna pogonska biogoriva“ 

pomenijo pogonska biogoriva, proizvedena 

iz surovin, navedenih v delu A Priloge IX; 

(ee) „napredna pogonska biogoriva“ 

pomenijo pogonska biogoriva, proizvedena 

iz surovin, navedenih v delu A Priloge IX, 

ter iz odpadkov in preostale biomase, ki ne 

izhajajo iz poljščin, namenjenih za živila 

ali krmo, če ta biomasa izpolnjuje 

trajnostna merila iz člena 26; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Predlog spremembe  306 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vsaka država članica zagotovi, da 

delež energije iz obnovljivih virov v vseh 

vrstah prometa v letu 2030 znaša najmanj 

12 % končne porabe energije v prometu v 

tej državi članici. Da bi dosegle cilj 12-

odstotnega deleža v končni porabi 

energije iz obnovljivih virov, države 

članice od 1. januarja 2021 od 

dobaviteljev goriva zahtevajo, da vključijo 

minimalni delež energije iz obnovljivih 

virov, kakor je navedeno v členu 25. 

 Da bi prispevali k uresničitvi tega cilja, so 

prihranki emisij toplogrednih plinov 

zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 

bioplina v skladu z merili, določenimi v 

členu 26(7), kadar se primerjajo s 

fosilnimi gorivi v skladu z metodologijo iz 

člena 28(1). 

 Če je prispevek iz biogoriva, pridelanega 

iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in 

krmo, v državi članici nižji od 2 % ter 

posledično ne zadošča za kritje razlike 

med obveznostjo dobavitelja goriva in 

ciljem 12 %, lahko država članica 

ustrezno prilagodi zgornjo mejo iz 

člena 7(1) na največ 2 %. 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Predlog spremembe  307 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri izračunu bruto končne porabe energije 

iz obnovljivih virov določene države 

članice, prispevek pogonskih biogoriv in 

drugih tekočih biogoriv ter biomasnih 

goriv, porabljenih v prometu, če so 

proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, ne znaša več kot 7 % 

končne porabe energije v cestnem in 

železniškem prometu v navedeni državi 

članici. Ta zgornja meja se v skladu z 

začrtanim potekom iz dela A Priloge X 

zniža na 3,8 % do leta 2030. Države 

članice lahko določijo nižjo zgornjo mejo 

in lahko razlikujejo med različnimi vrstami 

pogonskih biogoriv, drugih tekočih 

biogoriv in biomasnih goriv, proizvedenih 

iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in 

krmo, na primer z določitvijo nižje zgornje 

meje za prispevek pogonskih biogoriv, 

proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, kot so oljnice, ob 

upoštevanju posredne spremembe rabe 

zemljišč. 

Pri izračunu bruto končne porabe energije 

iz obnovljivih virov določene države 

članice, prispevek pogonskih biogoriv in 

drugih tekočih biogoriv ter biomasnih 

goriv, porabljenih v prometu, če so 

proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, ne znaša več kot je bil 

njihov prispevek k bruto končni porabi 

energije iz obnovljivih virov energije v 

letu 2017 v tej državi članici, bruto 

končna poraba v cestnem in železniškem 

prometu pa ne presega 7 %. 

Prispevek biogoriv in tekočih biogoriv, 

proizvedenih iz palmovega olja, od leta 

2021 znaša 0 %. Države članice lahko 

določijo nižjo zgornjo mejo in lahko 

razlikujejo med različnimi vrstami 

pogonskih biogoriv, drugih tekočih 

biogoriv in biomasnih goriv, proizvedenih 

iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in 

krmo, na primer z določitvijo nižje zgornje 

meje za prispevek pogonskih biogoriv, 

proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo 

za živila in krmo, kot so oljnice, ob 

upoštevanju posredne spremembe rabe 

zemljišč in drugih nenačrtovanih učinkov 

na trajnost. 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Predlog spremembe  308 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija je pooblaščena, da v skladu s 

členom 32 sprejema delegirane akte za 

spremembo seznama surovin iz delov A in 

B Priloge IX, in sicer da se na seznam 

dodajo surovine, ne pa tudi, da se črtajo. 

Vsak delegirani akt temelji na analizi 

najnovejšega znanstvenega in tehničnega 

napredka, ki ustrezno upošteva načela 

hierarhije ravnanja z odpadki, kot je 

vzpostavljena v Direktivi 2008/98/ES, v 

skladu s trajnostnimi merili Unije, 

utemeljuje zaključek, da zadevna surovina 

ne ustvarja dodatne potrebe po zemljiščih 

ter spodbuja uporabo odpadkov in 

ostankov, hkrati pa preprečuje znatne 

izkrivljajoče učinke na trgih za (stranske) 

proizvode, odpadke ali ostanke, zagotavlja 

znatne prihranke emisij toplogrednih 

plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi in ne 

ustvarja tveganja negativnih posledic za 

okolje in biotsko raznovrstnost. 

Komisija je pooblaščena, da v skladu s 

členom 32 sprejema delegirane akte za 

spremembo seznama surovin iz delov A in 

B Priloge IX. Vsak delegirani akt temelji 

na analizi najnovejšega znanstvenega in 

tehničnega napredka, ki ustrezno upošteva 

načela krožnega gospodarstva in hierarhije 

ravnanja z odpadki, kot je vzpostavljena v 

Direktivi 2008/98/ES, v skladu s 

trajnostnimi merili Unije, utemeljuje 

zaključek, da zadevna surovina ne ustvarja 

dodatne potrebe po zemljiščih ter spodbuja 

uporabo odpadkov in ostankov, hkrati pa 

preprečuje znatne izkrivljajoče učinke na 

trgih za (stranske) proizvode, odpadke ali 

ostanke, na podlagi ocene življenjskega 

kroga emisij zagotavlja znatne prihranke 

emisij toplogrednih plinov v primerjavi s 

fosilnimi gorivi in ne ustvarja tveganja 

negativnih posledic za okolje in biotsko 

raznovrstnost. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Predlog spremembe  309 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija v skladu z načeli iz tega odstavka 

vsaki dve leti ovrednoti seznam surovin iz 

delov A in B Priloge IX, in sicer da se na 

seznam dodajo surovine. Prvo 

ovrednotenje se izvede najpozneje šest 

mesecev po [datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. Komisija po potrebi sprejme 

delegirane akte za spremembo seznama 

surovin iz delov A in B Priloge IX, in sicer 

da se na seznam dodajo surovine, ne pa 

tudi, da se črtajo. 

Komisija v skladu z načeli iz tega odstavka 

vsaki dve leti ovrednoti seznam surovin iz 

delov A in B Priloge IX, in sicer da se na 

seznam dodajo surovine. Prvo 

ovrednotenje se izvede najpozneje šest 

mesecev po [datumu začetka veljavnosti te 

direktive]. Komisija po potrebi sprejme 

delegirane akte za spremembo seznama 

surovin iz delov A in B Priloge IX, in sicer 

da se na seznam dodajo surovine. Komisija 

v letu 2025 opravi posebno ocenjevanje, 

da bi črtala surovine iz Priloge IX, 

morebitni delegirani akti, ki izhajajo iz 

tega ocenjevanja, pa se sprejmejo v letu 

dni po njem. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Predlog spremembe  310 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Surovine se v Prilogi IX črtajo le po 

javnem posvetovanju in v skladu z načeli 

stabilnosti finančne podpore iz člena 6. 

Brez poseganja v člen 26 se v primeru 

črtanja surovin obstoječim obratom, ki 

proizvajajo biogoriva iz teh surovin, 

dovoli, da ta vir štejejo kot obnovljivi vir 

energije ter ga upoštevajo v okviru 

obveznosti dobavitelja goriva iz člena 25, 

in sicer do svojih ravni proizvodnje iz 

preteklosti, a ne preko njih. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Predlog spremembe  311 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Priloga IX – del B – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) Melase kot stranski proizvod pri 

rafiniranju sladkornega trsa ali sladkorne 

pese, če so bili pri ekstrakciji sladkorja 

upoštevani najboljši industrijski 

standardi. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi k 

določbam, ki jih je Komisija v svojem predlogu spremenila. Ta predlog spremembe je 

potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno povezan z drugimi predlogi 

sprememb. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Predlog spremembe  312 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Priloga X – del A 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Del A: [...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi k 

določbam, ki jih je Komisija v svojem predlogu spremenila. Ta predlog spremembe je 

potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno povezan z drugimi predlogi 

sprememb. 

 

 


