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11.1.2018 A8-0392/313 

Predlog spremembe  313 

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 

je delež energije iz obnovljivih virov v vseh 

vrstah prometa v letu 2030 najmanj enak 

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 bigoriva, 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 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Predlog spremembe  314 

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 4 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Finančna podpora za električno energijo 

iz obnovljivih virov 

Podpora za energijo iz obnovljivih virov 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Predlog spremembe  315 

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 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Da bi dosegle cilj Unije, določen v 

členu 3(1), lahko države članice v skladu s 

pravili o državni pomoči uporabijo 

programe podpore. Programi podpore za 

električno energijo iz obnovljivih virov se 

pripravijo tako, da se prepreči nepotrebno 

izkrivljanje trgov električne energije in 

zagotovi, da proizvajalci upoštevajo 

ponudbo električne energije in 

povpraševanje po njej ter morebitne 

omejitve omrežja. 

1. V skladu s členom 195 PDEU in 

členi 107 ter 108 PDEU lahko države 

članice uporabijo programe podpore za 

doseganje ali preseganje ciljev Unije in 

nacionalnih ciljev iz člena 3. 

 V izogib nepotrebnim izkrivljanjem trgov 

surovin je treba oblikovati podporne 

sheme za obnovljivo energijo iz biomase, 

da bi se izognili spodbujanju neustrezne 

uporabe biomase zlasti za pridobivanje 

energije, če jo je mogoče uporabiti v 

industriji in za materiale z večjo dodatno 

vrednostjo, kar bi lahko pomenilo dati 

prednost uporabi odpadkov in ostankov. 

Upoštevati je treba trajnostno oskrbo z 

biomaso, ki je na voljo. 

 Programi podpore za električno energijo iz 

obnovljivih virov so tržno zasnovani, da se 

prepreči izkrivljanje trgov električne 

energije in zagotovi, da proizvajalci 

upoštevajo ponudbo električne energije in 

povpraševanje po njej ter morebitne 

stroške povezovanja sistema ali omejitve 

omrežja. 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Predlog spremembe  316 

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 A8-0392/317 

Predlog spremembe  317 

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 26 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Električna energija iz biomasnih goriv, 

proizvedena v obratih z zmogljivostjo 

20 MW ali več, se upošteva za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 le, če se 

proizvaja z uporabo tehnologije 

soproizvodnje z visokim izkoristkom, kot 

je opredeljena v členu 2(34) Direktive 

2012/27/EU. Za namene točk (a) in (b) 

odstavka 1 se ta določba uporablja le za 

obrate, ki začnejo obratovati po [3 leta po 

datumu sprejetja te direktive]. Za namene 

točke (c) odstavka 1 ta določba ne posega 

v javno podporo v okviru programov, 

odobrenih do [3 leta po datumu sprejetja 

te direktive]. 

Električna energija iz biomasnih goriv, 

proizvedena v obratih z zmogljivostjo 

20 MW ali več, se upošteva za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 le, če se 

proizvaja z uporabo tehnologije 

soproizvodnje z visokim izkoristkom, kot 

je opredeljena v členu 2(34) Direktive 

2012/27/EU, če se proizvaja v obratih, 

preurejenih iz obratov, ki so uporabljali 

trdna fosilna goriva, ali če se proizvaja z 

uporabo izjemno učinkovite tehnologije za 

pridobivanje električne energije, ki 

izpolnjuje raven energetske učinkovitosti, 

povezano z najboljšo razpoložljivo 

tehnologijo (BAT-AEEL), kakor je 

opredeljeno v Izvedbenem sklepu (EU) 

2017/1442. 

Or. en 



 

AM\1143310SL.docx  PE614.327v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.1.2018 A8-0392/318 

Predlog spremembe  318 

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 26 – odstavek 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10. Države članice lahko za namene 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 določijo 

dodatne trajnostne zahteve za biomasna 

goriva. 

črtano 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Predlog spremembe  319 

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 VI – del B – točka a – odstavek 3 – točka a – formula 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

PRIHRANEK = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

PRIHRANEK = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagana formula je matematično nepravilna, medtem ko je sedanja formula matematično 

pravilna: njen rezultat je vrednost brez enote, ki jo je mogoče vstaviti v razmerje s 100 % in 

dobiti odstotno vrednost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.  

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 A8-0392/320 

Predlog spremembe  320 

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 A – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Biomasni del mešanih komunalnih 

odpadkov, vendar ne ločenih 

gospodinjskih odpadkov, za katere veljajo 

cilji recikliranja iz točke (a) člena 11(2) 
Direktive 2008/98/ES. 

(b) Biomasni del ostankov komunalnih 

odpadkov, za katere veljajo obveznosti o 

ločenem zbiranju iz Direktive 2008/98/ES. 

Or. en 

 

 


