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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po pozivih Evropskega sveta iz marca 2006 in 2007 za izvajanje evropske energetske politike 
in boja proti podnebnim spremembam prek politike spodbujanja obnovljivih virov energije je 
Komisija predlagala načrt za obnovljive vire energije, ki je s tem predlogom direktive dobil 
zakonodajno obliko.

Vsebina predloga direktive
Do sedaj so obstajale posamezne direktive o električni energiji iz obnovljivih virov energije 
ter agrogorivih, vendar nobena zakonodaja ni urejala ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih 
virov energije.
Ta predlog direktive določa načela, ki zagotavljajo, da bo delež obnovljivih virov energije pri 
končni porabi energije v EU dosegel 20 % v letu 2020, in opredeljuje nacionalne splošne cilje 
za vsako državo članico, a jim hkrati dopušča, da same določijo prispevek vsakega od treh 
glavnih ciljnih sektorjev – električne energije, ogrevanja in hlajenja ter prometa – k doseganju 
nacionalnih ciljev. Vseeno pa predlaga vsaj 10-odstotni obvezni delež iz obnovljivih virov 
energije (zlasti agrogoriv) za promet.
Dva mehanizma prilagodljivosti omogočata uravnoteženje prizadevanj držav članic v skladu z 
njihovimi "naravnimi" zmogljivostmi:
– trgovina s potrdili o izvoru znotraj EU
– uvoz obnovljivih virov energije iz tretjih držav

Stališče poročevalke
Poročevalka najprej obžaluje, da ta predlog direktive ne nameni posebne pozornosti sektorju 
lesa za energijo in njegovim merilom trajnostnega razvoja. 
Ocenjuje, da mora EU, če želi zmanjšati svojo energetsko odvisnost ter izboljšati oskrbo z 
rastlinskimi beljakovinami, doseči ravnotežje med domačo proizvodnjo in uvozom. Kljub 
temu je treba spodbujati decentralizirano in lokalno proizvodnjo obnovljivih virov energije, 
razvoj kratkih ekonomskih razdalj, ki bi prispevale k boljšemu okoljskemu in ozemeljskemu 
energetskemu ravnotežju, ter ustvarjanje delovnih mest na podeželju.
Poleg tega mora EU uporabljati enaka merila trajnostnega razvoja za domače in uvožene 
proizvode. 
Ocenjuje, da se je treba v sedanjih razmerah rasti cen in pomanjkanja hrane izogibati sporom 
pri uporabi med kmetijsko proizvodnjo za pridelovanje hrane ter za energetske namene. Zato 
predlaga, da 10-odstotni cilj ne bi bil obvezujoč in da bi se dosegel zlasti z uporabo 
neživilskih obnovljivih organskih snovi, ter poziva Komisijo, naj spodbuja zlasti raziskave in 
razvoj agrogoriv druge generacije. Poleg tega morajo merila za proizvodnjo agrogoriv 
spoštovati gospodarski, okoljski in družbeni trajnostni razvoj.
Poročevalka na koncu poudarja, da je treba za dosego glavnega obvezujočega cilja 20 % 
skupne porabe energije spodbujati ustalitev in nato zmanjšanje porabe fosilne energije do leta 
2020, da bi bila pod nadzorom tako števec (ponudba obnovljive energije) kot imenovalec 
(končna poraba energije vseh porabnikov).

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
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kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Večja uporaba energije iz obnovljivih 
virov je pomemben del svežnja ukrepov, 
potrebnih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in izpolnitev 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bo morala imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja ter 
zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih. 

(1) Obvladovanje in zmanjšanje porabe 
energije v Evropi ter večja uporaba 
energije iz obnovljivih virov so pomemben 
del svežnja ukrepov, potrebnih za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
izpolnitev Kjotskega protokola k Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bodo morali imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja ter 
zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših 
sredstev, s katerim lahko Skupnost 
zmanjša svojo odvisnost od uvožene nafte 
(kjer je zanesljivost oskrbe največji 
problem) in vpliva na trg z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu.

(2) Ker je prevozni sektor gospodarsko 
področje, kjer se emisije toplogrednih 
plinov najhitreje povečujejo in kjer je 
problem energetske odvisnosti Unije zelo 
pereč, je treba izboljšati kakovost goriv za 
prevoz, zmanjšati emisije CO2 iz goriv, 
razvijati postopke pridobivanja goriv iz 
obnovljivih organskih in nefosilnih snovi 
ter spodbujati uporabo bolj trajnostnih in 
varčnih prevoznih sredstev, kot so 
skupinski prevozi in prevozi vozil po 
železnici.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Trda obnovljiva goriva, kot je les za 
energijo, so največji vir obnovljive 
energije v Uniji. Vendar trenutno nimamo 
evropske zakonodaje o omrežjih za 
ogrevanje ali hlajenje z uporabo biomase. 
Treba je določiti trajnostna merila za 
uporabo lesne biomase za soproizvodnjo 
visoke energetske učinkovitosti in 
trajnostno upravljanje gozdnih virov.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Uporaba kmetijskih odpadkov, kot so 
hlevski gnoj in poltekoči gnoj, ter drugih 
živalskih in organskih odpadkov za 
proizvodnjo bioplina ima zaradi velike 
možnosti za prihranek emisij toplogrednih 
plinov zelo velike prednosti za okolje, prav 
tako tudi pri proizvodnji energije za 
ogrevanje in električne energije ter tudi 
pri uporabi teh odpadkov kot pogonskega 
biogoriva. Obrati za pridobivanje bioplina 
lahko zaradi decentraliziranega značaja 
in regionalne strukture naložb znatno 
prispevajo k trajnostnemu razvoju 
podeželja in zagotovijo kmetom nove
možnosti pridobivanja dohodka.

Predlog spremembe 5
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Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri spodbujanju raziskav v Uniji za 
razvoj obnovljivih, učinkovitih in 
trajnostnih obnovljivih virov energije je 
treba bolj kot doslej podpreti razvoj 
pogonskih biogoriv druge in tretje 
generacije ter drugih biogoriv z velikimi 
možnostmi za prihranek toplogrednih 
plinov.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Cena živil se je dvignila zaradi spleta 
različnih okoliščin, kot je na primer 
edinstven razmah špekulacij na 
kmetijskih borzah, povečano 
povpraševanje v hitro se razvijajočih 
državah, razvoj agrogoriv, pa tudi izguba 
pridelkov zaradi izrednih podnebnih 
razmer. Ker so razmere zelo zaskrbljujoče, 
mora Unija poskrbeti, da ne pride do 
konkurence med proizvodnjo za 
pridelovanje hrane in proizvodnjo za 
pridobivanje energije ter da se da 
prednost zanesljivi oskrbi s hrano. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Zato je umesten predlog Komisije, da 
se v sistematskem pregledu skupne 
kmetijske politike črta pomoč za pridelavo 
energetskih kultur, ki znaša 45 EUR na 
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hektar. Tako privarčevan denar bi treba 
uporabiti za financiranje raziskav in 
razvoja agrogoriv druge generacije.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase. Novi viri biomase bi 
morali biti usklajeni z okoljskimi 
standardi, ki veljajo za ozemlje Unije.

Obrazložitev

Uvoz biomase in biogoriv iz držav, ki ne izpolnjujejo okoljskih standardov, predpisanih za 
ozemlje Evropske unije, je treba prepovedati. Tak uvoz ni upravičen, cilj povečanja deleža 
obnovljivih virov energije v energetski bilanci Evropske unije pa mora za podlago sprejeti 
potencial Skupnosti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Biomasa deluje kot zaloga ogljika, 
saj rastline pri svoji rasti vežejo nase CO2
iz ozračja (fotosinteza) ter ga zadržijo, 
dokler niso sežgane ali ne dosežejo visoke 
stopnje razkrojitve. Uporaba lesa kot 
gradbenega materiala omogoča 
podaljšanje zadrževanja ogljika skozi 
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celoten življenjski cikel proizvoda in če se 
trajnostno upravlja gozdove, se tako 
ustvari prava ogljikova jama.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Razvoj obnovljivih virov energije in 
povečanje energetske učinkovitosti morata 
biti tesno povezana, da se zmanjšajo 
emisije toplogrednih plinov in omeji 
odvisnost od uvoza energije.

Obrazložitev

Znaten razvoj obnovljivih virov energije je možen le, če se bistveno zmanjša skupna poraba 
energije (tudi z ukrepi za večjo energetsko učinkovitost).

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Uvožena električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije 
zunaj Skupnosti, se lahko upošteva pri 
izpolnjevanju ciljev držav članic. Da pa se 
preprečita neto povečanje emisij 
toplogrednih plinov s spremenjeno uporabo 
obstoječih obnovljivih virov energije in 
njihova popolna ali delna nadomestitev s 
konvencionalnimi viri energije, je 
upravičena do upoštevanja samo električna 
energija, ki jo proizvedejo obrati, ki 
izkoriščajo obnovljivo energijo in začnejo 
delovati po začetku veljavnosti te direktive. 
Da je zagotovljeno, da se lahko tak uvoz 
izsledi in upošteva na zanesljiv način, je 
ustrezno, da poteka znotraj okvira sistema 
potrdil o izvoru. Upoštevajo se sporazumi s

(18) Uvožena električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije 
zunaj Skupnosti, se lahko upošteva pri 
izpolnjevanju ciljev držav članic. Da pa se 
preprečita neto povečanje emisij 
toplogrednih plinov s spremenjeno uporabo 
obstoječih obnovljivih virov energije in 
njihova popolna ali delna nadomestitev s 
konvencionalnimi viri energije, je 
upravičena do upoštevanja samo električna 
energija, ki jo proizvedejo obrati, ki 
izkoriščajo obnovljivo energijo in začnejo 
delovati po začetku veljavnosti te direktive. 
Da je zagotovljeno, da se lahko tak uvoz 
izsledi in upošteva na zanesljiv način, je 
ustrezno, da poteka znotraj okvira sistema 
potrdil o izvoru. Upoštevajo se samo
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tretjimi državami o organizaciji te trgovine 
z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije.

sporazumi s tretjimi državami, ki delujejo v 
skladu z okoljskimi standardi, veljavnimi 
na ozemlju Unije.

Obrazložitev

Uvoz biomase in biogoriv iz tretjih držav predstavlja skromno stroškovno učinkovitost in 
negativno vpliva na okolje, pri čemer del teh tretjih držav proizvaja primarne surovine ne 
glede na merila trajnosti.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Unija mora kot odziv na višje cene 
hrane sprejeti ukrepe za izboljšanje 
kmetijske ponudbe in zagotovitev varne 
preskrbe s hrano, vključno s 
spodbujanjem trajnostnih meril za 
pogonska biogoriva ter razvojem 
pogonskih biogoriv druge in tretje 
generacije v Uniji in po svetu ter s 
krepitvijo kmetijskih raziskav.

Obrazložitev

Evropska komisija je 20. maja 2008 sprejela sporočilo, v katerem je določila možne politične 
ukrepe za omejitev posledic vedno višjih cen hrane na svetu. Ti vidiki so del predlagane 
strategije v treh točkah.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Evropski svet v Bruslju je marca 2007 
Komisijo pozval, naj predloži predlog za 
krovno direktivo o uporabi vseh 
obnovljivih virov energije, ki bi lahko 

(36) Evropski svet v Bruslju je marca 2007 
Komisijo pozval, naj predloži predlog za 
krovno direktivo o uporabi vseh 
obnovljivih virov energije, ki bi lahko 
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vsebovala merila in določbe za zagotovitev 
trajnostnega pridobivanja in uporabe 
bioenergije. Ta merila morajo biti skladen 
del širšega programa, ki obsega ne samo 
pogonska biogoriva, temveč tudi tekoča 
biogoriva. V tej direktivi morajo biti zato 
vključena taka trajnostna merila. Da se 
preprečijo dodatni stroški za podjetja in 
neskladnost z okoljem zaradi 
neusklajenega pristopa, je bistveno, da se 
uskladijo trajnostna merila glede biogoriv 
iz te direktive in Direktive 98/70/ES. 
Komisija mora poleg tega leta 2010 
ponovno preveriti, ali je treba vključiti 
druge uporabe biomase.

vsebovala merila in določbe za zagotovitev 
trajnostnega pridobivanja in uporabe 
bioenergije. Ta merila morajo biti skladen 
del širšega programa, ki obsega ne samo 
pogonska biogoriva, temveč tudi tekoča 
biogoriva. V tej direktivi morajo biti zato 
vključena taka trajnostna merila. Da se 
preprečijo dodatni stroški za podjetja in 
neskladnost z okoljem zaradi 
neusklajenega pristopa, je bistveno, da se 
uskladijo trajnostna merila glede biogoriv 
iz te direktive in Direktive 98/70/ES. 
Komisija mora poleg tega pred začetkom 
uporabe te direktive določiti trajnostna 
merila za uporabo biomase za druge 
namene ter oceniti morebitno sporno 
uporabo, zlasti uporabo lesa za 
industrijske namene.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi gospodarskim subjektom 
prihranili nepotrebne obremenjujoče 
raziskave in preprečili spremembe 
namembnosti zemljišč z velikimi zalogami 
ogljika, za katere se nato izkaže, da niso 
primerna za proizvodnjo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, se namembnosti takih vrst 
zemljišč, katerih izgube zalog ogljika po 
spremembi namembnosti ne bi bilo 
mogoče v sprejemljivem roku (ob 
upoštevanju nujnosti reševanja podnebnih 
sprememb) uravnotežiti s prihranki 
toplogrednih plinov zaradi proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ne sme spreminjati za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Na podlagi evidenc 
svetovnih zalog ogljika lahko zaključimo, 
da je treba v to kategorijo vključiti 
mokrišča in nepretrgana gozdnata

(38) Da bi gospodarskim subjektom 
prihranili nepotrebne obremenjujoče 
raziskave in preprečili spremembe 
namembnosti zemljišč z velikimi zalogami 
ogljika, za katere se nato izkaže, da niso 
primerna za proizvodnjo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, se namembnosti takih vrst 
zemljišč, katerih izgube zalog ogljika po 
spremembi namembnosti ne bi bilo 
mogoče v sprejemljivem roku (ob 
upoštevanju nujnosti reševanja podnebnih 
sprememb) uravnotežiti s prihranki 
toplogrednih plinov zaradi proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ne sme spreminjati za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Na podlagi evidenc 
svetovnih zalog ogljika lahko zaključimo, 
da je treba v to kategorijo vključiti 
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območja. mokrišča in območja s pragozdovi.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Zemljišče, katerega tla ali vegetacija 
vsebujeta velike zaloge ogljika, se prav 
tako ne sme uporabljati za razvoj drugih 
projektov v zvezi z obnovljivimi viri 
energije, kot je gradnja turbin na veter in 
z njimi povezanih cest, vključno s 
„plavajočimi cestami“, ter druga 
infrastruktura. Vpliv takšnih razvojev na 
šotnih barjih bo neizogibno povzročil 
izsušitev šotišča na velikem območju in 
sprostitev shranjenega ogljika v ozračje, 
kar bo povzročilo nastajanje ogljikovega 
dioksida.

Obrazložitev

Šotna barja so ponori ogljika. Zaradi gradnje polj vetrnih elektrarn, „plavajočih cest“in 
druge infrastrukture prihaja do motenj naravne izsušitve in izsuševanja šot, s čimer se v 
ozračje sproščajo ogromne količine ogljikovega dioksida, pri čemer se ustvarja več emisij 
ogljika kot jih bodo polja vetrnih elektrarn lahko kadar koli preprečila.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ter vse večje povpraševanje po 
pogonskih biogorivih in drugih tekočih 
biogorivih na svetovni ravni ne smejo 
povzročiti uničevanja biološko 
raznovrstnih zemljišč. Take neobnovljive 
vire, katerih pomen za celotno človeštvo je 
priznan v različnih mednarodnih 

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ter vse večje povpraševanje po 
pogonskih biogorivih in drugih tekočih 
biogorivih na svetovni ravni ne smejo 
povzročiti uničevanja biološko 
raznovrstnih zemljišč. Take neobnovljive 
vire, katerih pomen za celotno človeštvo je 
priznan v različnih mednarodnih 
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instrumentih, je treba ohraniti. Za 
potrošnike v Skupnosti bi bilo poleg tega z 
moralnega vidika nesprejemljivo, da bi 
lahko njihova večja uporaba pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv 
povzročila uničevanje biološko 
raznovrstnih zemljišč. Zato je treba določiti 
merila, ki bodo zagotovila, da bodo 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva upravičena do podpore le, če se 
lahko zajamči, da ne izvirajo iz biološko
raznovrstnih zemljišč. Na podlagi izbranih 
merilih se šteje gozd za biološko 
raznovrsten, če vanj večja človeška 
dejavnost ne posega (na podlagi 
opredelitve, ki jo uporabljajo Organizacija 
za prehrano in kmetijstvo Združenih 
narodov, Gospodarska komisija Združenih 
narodov za Evropo in Ministrska 
konferenca o varovanju gozdov v Evropi) 
ali če je zemljišče zaščiteno z nacionalno 
zakonodajo za namene varovanja narave. 
Glede na to, da so nekatera travinja 
izjemno biološko raznovrstna, je tudi 
ustrezno, da biogoriva, proizvedena iz 
surovin, pridobljenih na teh zemljiščih, ne 
smejo biti upravičena do podpor, 
predvidenih v tej direktivi. Komisija mora 
določiti ustrezna merila in/ali geografski 
obseg za opredelitev teh travinj z izjemno 
biološko raznovrstnostjo v skladu z 
najboljšim razpoložljivim znanstvenim 
mnenjem in ustreznimi mednarodnimi 
predpisi.

instrumentih, je treba ohraniti. Za 
potrošnike v Skupnosti bi bilo poleg tega z 
moralnega vidika nesprejemljivo, da bi 
lahko njihova večja uporaba pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv 
povzročila uničevanje biološko 
raznovrstnih zemljišč in varnosti hrane v 
državah članicah in tretjih državah 
izvoznicah. Zato je treba določiti merila, ki 
bodo zagotovila, da bodo pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva 
upravičena do podpore ali uvožena v Unijo 
le, če se lahko zajamči, da ne izvirajo iz 
biološko raznovrstnih zemljišč ali ne 
ogrožajo varnosti preskrbe s hrano v 
državah proizvajalkah. Na podlagi 
izbranih merilih se šteje gozd za biološko 
raznovrsten, če vanj večja človeška 
dejavnost ne posega (na podlagi 
opredelitve, ki jo uporabljajo Organizacija 
za prehrano in kmetijstvo Združenih 
narodov, Gospodarska komisija Združenih 
narodov za Evropo in Ministrska 
konferenca o varovanju gozdov v Evropi) 
ali če je zemljišče zaščiteno z nacionalno 
zakonodajo za namene varovanja narave. 
Glede na to, da so nekatera travinja 
izjemno biološko raznovrstna, je tudi 
ustrezno, da biogoriva, proizvedena iz 
surovin, pridobljenih na teh zemljiščih, ne 
smejo biti upravičena do podpor, 
predvidenih v tej direktivi. Komisija mora 
določiti ustrezna merila in/ali geografski 
obseg za opredelitev teh travinj z izjemno 
biološko raznovrstnostjo v skladu z 
najboljšim razpoložljivim znanstvenim 
mnenjem in ustreznimi mednarodnimi 
predpisi.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga (40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
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tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo. Uporaba teh meril za uvoz iz 
tretjih držav je upravno in tehnično 
neizvedljiva.

tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo. Ureditev certificiranja mora 
zagotavljati minimalne standarde za 
ekološko trajnostno proizvodnjo takšnih 
goriv ter se mora zaradi svetovne trajnosti 
uporabljati tudi za uvoz iz tretjih držav.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Da se poveča trajnostna proizvodnja 
pogonskih biogoriv v Uniji, je treba čim 
prej odpraviti obvezno praho v kmetijstvu 
in zato razveljaviti Uredbo (ES) 
št. 1782/20031. Takšno razveljavitev 
morajo spremljati ukrepi za zagotavljanje 
biološke raznovrstnosti.
________
1 UL L 270, 21. 10. 2003, str. 56. Uredba, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 
479/2008 (UL L 148, 6.6.2008, str.1).

Obrazložitev

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1107/2007 z dne 26. septembra 2007 o odstopanju od 
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne 
kmetijske politike je potrebna splošna razveljavitev obvezne prahe.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Zahteve po trajnostnem sistemu za 
uporabo biomase za pridobivanje energije, 
razen za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, mora Komisija 
analizirati do leta 2010 ob upoštevanju 

(47) Zahteve po študiji vpliva na trajnost 
in varno preskrbo s hrano pri uporabi
biomase za pridobivanje energije, mora 
Komisija analizirati pred začetkom 
izvajanja te direktive ob upoštevanju 
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potrebe, da se viri biomase upravljajo na 
trajnosten način. 

potrebe, da se viri biomase upravljajo na 
trajnosten način. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Kmetijstvo in gozdarstvo Unije sta 
pomembno prispevala k zmanjšanju 
vpliva podnebnih sprememb, na kar kaže 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
sektorju kmetijstva za 10 % med leti 1999 
in 2004 v EU-15 ter  za 14 % v EU-25, s 
tem da bi morale biti te emisije do leta 
2010 za 16 % nižje kot leta 1990. Kljub 
temu bi si bilo treba na vse načine 
prizadevati za spodbujanje novih 
učinkovitih načinov proizvodnje in še bolj 
zmanjšati emisije toplogrednih plinov, kar 
bi bilo mogoče doseči s financiranjem 
naložb in raziskav.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 47 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47b) Komisija v svojem sporočilu z dne 
26. novembra 1997 z naslovom „Energija 
prihodnosti: obnovljivi viri energije – bela 
knjiga o strategiji in akcijskem načrtu 
Skupnosti“ (KOM(1997)0599), navaja, da 
mora biti za dosego cilja povečane 
uporabe obnovljivih virov energije v 
mešanici energetskih virov količina 
energije, proizvedena iz biomase, več kot 
podvojena.

Predlog spremembe 22
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Predlog direktive
Uvodna izjava 47 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47c) Evropski parlament je dne 
12. marca 2008 sprejel resolucijo o 
trajnostnem kmetijstvu in bioplinu: 
potreba po spremembi zakonodaje 
skupnosti1, v kateri navaja, da je potencial 
za znatno povečanje proizvodnje bioplina 
velik, zlasti če se preučijo možnosti, ki jih 
ponuja živinoreja (živinski gnoj), blato iz 
čistilnih naprav, odpadki in rastline, 
neprimerne za hrano ali krmo. Da se ta 
potencial lahko izkoristi, se mora v 
Evropski uniji oblikovati skladna politika 
za bioplin z usklajevanjem med zadevnimi 
evropskimi politikami, kot so politika 
obnovljivih virov energije, skupna 
kmetijska politika ter  politika 
regionalnega razvoja in razvoja podeželja. 
Potrebni so ukrepi za izgradnjo in 
spodbujanje obratov za pridobivanje 
bioplina na podlagi nacionalne in 
regionalne presoje vpliva s spodbujanjem 
takšnih obratov, ki na nacionalni in 
regionalni ravni najbolj koristijo okolju in 
jih v ekonomskem smislu lahko 
imenujemo trajnostne. Če ureditev glede 
regionalnega razvoja in razvoja podeželja 
ne dopušča financiranja takšnih ukrepov, 
je treba ureditev spremeniti. Države 
članice morajo sprejeti nacionalne in 
regionalne načrte za omejitev 
zakonodajnih in upravnih ovir. Zemeljski 
plin ali druga fosilna goriva ne bi smela 
imeti prednosti na področjih, ki lahko za 
ogrevanje prodajajo lokalnim 
ponudnikom toploto, pridobljeno iz 
bioplina. Potrebni so letna statistika in 
poročila o proizvodnji bioplina, da bi 
lahko sledili uresničevanju ciljev.
__________
1 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA-
PROV(2008)0095.
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje v 
zvezi z energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje v 
zvezi z energijo iz obnovljivih virov. Cilj 
te direktive je popolna uskladitev meril 
trajnosti pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv ter tudi energije za 
ogrevanje in hlajenje, ki se proizvede iz 
obnovljivih virov energije.

Obrazložitev

Direktiva mora vključevati merila gospodarske, socialne in okoljske trajnosti.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 
ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora), 
gozdarstvu in z njima povezanih 
proizvodnih dejavnostih ter biološko 
razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

(b) „biomasa“ pomeni dele proizvodov, 
odpadkov in ostankov v kmetijstvu 
(vključno s snovmi rastlinskega in 
živalskega izvora), gozdarstvu in z njima 
povezanih proizvodnih dejavnostih ter dele 
industrijskih in komunalnih odpadkov;ki 
so lahko biološko razgradljivi ali ne;

Obrazložitev

Direktiva mora opredeliti biomaso tako, da se prepreči zamenjava med pojmom biološka 
razgradljivost, ker so lahko neobnovljivi proizvodi biološko razgradljivi, in proizvodi, 
pridobljenimi iz obnovljivih virov.
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „biogorivo“ pomeni tekoče ali plinasto 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu, 
proizvedeno iz biomase;

(f) „biogorivo“ pomeni tekoče ali plinasto 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu, 
proizvedeno iz biomase; za biogoriva se 
štejejo vsaj naslednji proizvodi:
i) „bioetanol“: etanol s tarifno podštevilko 
2207 10 00 kombinirane nomenklature iz 
Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 
23. julija 1987 o tarifni in statistični 
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi z 
vsebnostjo alkohola 99 vol. % ali več, ki je 
pridobljen iz biomase in/ali biološko 
razgradljivega dela odpadkov, katerega 
lastnosti izpolnjujejo vsaj zahteve iz 
standarda EN 15376 in ki je namenjen 
uporabi kot pogonsko biogorivo;
ii) „biodizel“: metilni ester, pridobljen iz 
rastlinskega ali živalskega olja, ki ima 
lastnosti dizelskega goriva in je namenjen 
uporabi kot biogorivo;
iii) „bioplin“: kurilni plin, pridobljen iz 
biomase in/ali iz biološko razgradljivih 
delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti 
do kakovosti naravnega plina, namenjen 
uporabi kot biogorivo, ali lesni plin;
iv) „biometanol“: metanol, pridobljen iz 
biomase, ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
v) „biodimetileter“: dimetileter, pridobljen 
iz biomase, ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
vi) „bio-ETBE (etil-terciarni-butileter)“: 
ETBE, pridobljen na osnovi bioetanola. 
Volumenski odstotek biogoriva v bio-
ETBE znaša 47 %;
vii) „bio-MTBE (metil-terciarni-
butileter)“: gorivo, pridobljeno na osnovi 
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biometanola. Volumenski odstotek 
biogoriva v bio-MTBE znaša 36 %;
viii) „sintetična biogoriva“: sintetični 
ogljikovodiki ali mešanice sintetičnih 
ogljikovodikov, ki so pridobljene iz 
biomase;
ix) „biovodik“: vodik, pridobljen iz 
biomase in/ali biološko razgradljivega 
dela odpadkov, namenjen uporabi kot 
biogorivo;
x) „čisto rastlinsko olje“: čisto rastlinsko 
olje, pridobljeno iz oljnic s stiskanjem, 
ekstrakcijo ali primerljivimi postopki, 
surovo ali prečiščeno vendar kemično 
nespremenjeno, se prav tako lahko 
uporablja kot biogorivo v posebnih 
primerih, kjer je njegova uporaba 
združljiva z uporabljenim tipom motorja 
in ustreznimi zahtevami glede emisij.
__________
1 UL L 256, 07.09.1987, str. 1. Uredba, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z uredbo Komisije (ES) 
št. 360/2008 (UL L 111, 23. 4. 2008, str.9).

Obrazložitev

Vključiti je treba opredelitve iz člena 2 direktive 2003/30, da se zagotovita povezanost in 
pravna varnost. Opredelitev bioetanola je treba prilagoditi veljavni nomenklaturi.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije v letu 2020 najmanj 
enak njenemu splošnemu cilju za delež 
energije iz obnovljivih virov v tem letu, 
določenemu v tretjem stolpcu 
razpredelnice v delu A Priloge I. 

1. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije v letu 2020 najmanj 
enak njenemu splošnemu cilju za delež 
energije iz obnovljivih virov v tem letu, 
določenemu v tretjem stolpcu 
razpredelnice v delu A Priloge I, pri čemer 
si mora vsaka država članica prav tako 
prizadevati za energetsko učinkovitost.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice uvedejo ustrezne ukrepe, 
da bi zagotovile, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od deleža 
iz okvirne usmeritve iz dela B Priloge I. 

2. Države članice ob upoštevanju pogojev 
iz členov 15 in 18 uvedejo ustrezne ukrepe, 
da bi zagotovile, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od deleža 
iz okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

Obrazložitev

Direktiva mora določati, da se pri cilju 10-odstotnega deleža biogoriv upoštevajo merila 
trajnosti iz člena 15 in uporaba druge generacije biogoriv iz člena 18(4).

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici. Ta določba se mora najprej 
in predvsem vzpostaviti na podlagi 
potenciala Skupnosti. 

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme nacionalni 
akcijski načrt.

1. Vsaka država članica sprejme nacionalni 
akcijski načrt.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 

Nacionalni akcijski načrti najprej 
predložijo oceno o razpoložljivosti 
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obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

nacionalnih virov biomase ter nato 
določijo cilje za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020. Prav tako določijo ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti za dosego teh ciljev, vključno 
z nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
trajnostne uporabe, ter ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti, da se izpolnijo zahteve iz 
členov 12 do 17.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V nacionalnih akcijskih načrtih so 
navedeni tudi deleži primarnih surovin, ki 
so potrebne za proizvodnjo energije, in 
deleži energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije izključno iz s sredstvi, ki so 
na voljo na nacionalni ravni ali ravni 
Skupnosti. Ti viri predstavljajo najmanj 
80 % končne porabe energije, proizvedene 
iz obnovljivih virov energije, za vsako 
državo članico.

Obrazložitev
Države članice morajo v svojih nacionalnih načrtih navesti, kako in na kakšne načine 
nameravajo slediti cilju z uporabo lastnih virov in primarnih surovin domačega izvora in/ali 
iz Skupnosti, pri čemer jih razlikujejo od virov in surovin, pridobljenih z uvozom iz držav 
zunaj ozemlja EU.

Predlog spremembe 31
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) najmanj 80 % primarnih surovin ali 
naravnih virov, ki so potrebni za 
delovanje obrata, se nahaja na 
nacionalnem ozemlju ali ozemlju 
Skupnosti;

Obrazložitev
Pojasniti je treba zavezo držav članic glede prednostne uporabe lastnih virov in/ali primarnih 
surovin ter v tem smislu zagotavljanja, da se o spoštovanju te zaveze obvesti Komisijo, ki jo 
upošteva.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar država članica meni, da leta 2020 
zaradi višje sile ne bo mogla doseči deleža 
energije iz obnovljivih virov v končni 
porabi energije, določenega v tretjem 
stolpcu razpredelnice iz Priloge I, o tem 
čim prej obvesti Komisijo. Komisija 
odloči, ali je dokazana višja sila; v tem 
primeru določi, kako se za državo članico 
prilagodi končna poraba energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020. 

3. Kadar država članica meni, da leta 2020 
zaradi višje sile ali večjega spora pri 
uporabi, ki bi destabiliziral proizvodnjo 
hrane ter industrijsko dejavnost, ki 
tradicionalno uporablja les, ne bo mogla 
doseči deleža energije iz obnovljivih virov 
v končni porabi energije, določenega v 
tretjem stolpcu razpredelnice iz Priloge I, o 
tem čim prej obvesti Komisijo. Komisija 
odloči, ali je dokazana višja sila ali večji 
spor pri uporabi; v tem primeru določi, 
kako se za državo članico prilagodi končna 
poraba energije iz obnovljivih virov za leto 
2020. 
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(a) se končna poraba 
električne energije iz obnovljivih virov 
izračuna kot količina električne energije, 
proizvedene v državi članici iz obnovljivih 
virov energije (pri čemer ni vključena 
proizvodnja električne energije z 
akumulacijskimi prečrpovalnimi 
napravami, ki uporabljajo vodo, ki se 
najprej prečrpa navzgor), prilagojena v 
skladu s členom 10. 

Za namene odstavka 1(a) se končna poraba 
električne energije iz obnovljivih virov 
izračuna kot količina električne energije, 
proizvedene v državi članici iz obnovljivih 
virov energije (pri čemer ni vključena 
proizvodnja električne energije iz toplotnih 
omrežij biomase brez soproizvodnje ter z 
akumulacijskimi prečrpovalnimi 
napravami, ki uporabljajo vodo, ki se 
najprej prečrpa navzgor), prilagojena v 
skladu s členom 10.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive. Države 
članice uvedejo odstopanje na podlagi 
sistemov pomoči, ki obstajajo za obrate z 
zmogljivostjo manj kot 5 MWth, za 
proizvodnjo električne energije in toplote 
iz biomase.

Obrazložitev
Cilj predloga spremembe je preprečiti, da bi omejitev, ki jo predlaga Komisija v zvezi z močjo 
obratov, izključila proizvodnjo energije iz biomase kmetijskega in gozdarskega izvora.

Predlog spremembe 35
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar  lahko države članice ne glede na 
prva dva pododstavka uporabijo nižje 
pragove v smislu količine, če gre za 
upravičene primere, kjer je lokalna 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
pomembna za spodbujanje trajnostnega 
gospodarskega, okoljskega in socialnega 
razvoja regije. 

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) sestava in izvor uporabljenih 
primarnih surovin, če niso z ozemlja 
Skupnosti, v skladu s členom 4; 

Obrazložitev
V sistemu potrdil o izvoru je treba določiti izvor vmesnih proizvodov in/ali primarnih surovin 
v skladu z določbami iz člena 4.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice predložijo oceno 
splošne energetske bilance prenosa in 
prevoza na srednje in dolge razdalje med 
državami članicami energije, proizvedene 
iz obnovljivih virov energije. Države 
članice čim bolj spodbujajo 
decentralizirano in lokalno proizvodnjo 
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obnovljivih virov energije ter razvoj 
kratkih ekonomskih razdalj, ki bi 
prispevale k okoljskemu in ozemeljskemu 
energetskemu ravnotežju, in ustvarjanje 
delovnih mest na podeželju.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili.

3. Države članice oblikujejo, če to ni 
določeno že v ustreznih nacionalnih učnih 
načrtih, sisteme certificiranja za 
inštalaterje majhnih kotlov in peči na 
biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter toplotnih črpalk. Ti 
sistemi morajo temeljiti na merilih, 
opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka država 
priznava certifikate, ki jih podelijo druge 
države v skladu s temi merili.

Obrazložitev

Glede na visok izobrazbeni standard v obrtništvu v večini držav članic je predlagano 
certificiranje preširoko.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do elektroenergetskega in 
plinskega omrežja

Predlog spremembe 40
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, 
da je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežnih infrastruktur, 
ki omogočajo upoštevanje nadaljnjega 
razvoja na področju proizvodnje električne 
energije in plina iz obnovljivih virov 
energije, vključno s povezovalnimi vodi 
med državami članicami.

Obrazložitev

Ob upoštevanju večjega povpraševanja po naravnem plinu, ki je predvideno do leta 2020, bi 
moral predlog direktive vključevati poglavje v zvezi z dostopom do omrežja za plin po zgledu 
določb v zvezi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežij, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije in plina, proizvedenih
iz obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do omrežnih 
sistemov električni energiji in plinu, ki sta 
proizvedena iz obnovljivih virov energije. 
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije in plina 
upravljavci prenosnih omrežij dajejo 
prednost obratom za proizvodnjo, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije, če to 
omogoča varnost nacionalnega 
elektroenergetskega sistema in sistema za 
plin.
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Obrazložitev

Ob upoštevanju večjega povpraševanja po naravnem plinu, ki je predvideno do leta 2020, bi 
moral predlog direktive vključevati poglavje v zvezi z dostopom do omrežja za plin po zgledu 
določb v zvezi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo od 
upravljavcev prenosnih omrežij in 
upravljavcev distribucijskih omrežij, da 
vzpostavijo in objavijo standardna pravila 
v zvezi s prevzemanjem in delitvijo 
stroškov za tehnične adaptacije, kot so 
povezave v omrežje in ojačitve omrežja, ki 
so potrebne, da bi vključili nove 
proizvajalce, ki dovajajo električno 
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije, v povezano omrežje.

3. Države članice zahtevajo od 
upravljavcev prenosnih omrežij in 
upravljavcev distribucijskih omrežij, da 
vzpostavijo in objavijo standardna pravila 
v zvezi s prevzemanjem in delitvijo 
stroškov za tehnične adaptacije, kot so 
povezave v omrežja in ojačitve omrežja, ki 
so potrebne, da bi vključili nove 
proizvajalce, ki dovajajo električno 
energijo in plin, ki sta proizvedena iz 
obnovljivih virov energije, v povezano 
omrežje.

Ta pravila temeljijo na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih, 
ki zlasti upoštevajo vse stroške in koristi, 
povezane z vključitvijo teh proizvajalcev v 
omrežje, ter posebne okoliščine 
proizvajalcev v obrobnih regijah in regijah 
z nizko gostoto prebivalstva. V pravilih so 
lahko določane različne vrste vključevanja 
v omrežje.

Ta pravila temeljijo na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih, 
ki zlasti upoštevajo vse stroške in koristi, 
povezane z vključitvijo teh proizvajalcev v 
omrežja, ter posebne okoliščine 
proizvajalcev v obrobnih regijah in regijah 
z nizko gostoto prebivalstva. V pravilih so 
lahko določane različne vrste vključevanja 
v omrežje. V pravilih so lahko določane 
različne vrste vključevanja v omrežje.

Obrazložitev

Ob upoštevanju večjega povpraševanja po naravnem plinu, ki je predvideno do leta 2020, bi 
moral predlog direktive vključevati poglavje v zvezi z dostopom do omrežja za plin po zgledu 
določb v zvezi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 43
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij vsakemu novemu 
proizvajalcu, ki se želi vključiti v omrežje, 
priskrbijo celovito in podrobno oceno 
stroškov, povezanih z vključitvijo v 
omrežje. Države članice lahko 
proizvajalcem električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki se želijo 
vključiti v omrežje, dovolijo, da objavijo 
razpis za dela, povezana z vključevanjem v 
omrežje.

5. Države članice zahtevajo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij vsakemu novemu 
proizvajalcu, ki se želi vključiti v omrežje, 
priskrbijo celovito in podrobno oceno 
stroškov, povezanih z vključitvijo v 
omrežje. Države članice lahko 
proizvajalcem električne energije ali plina 
iz obnovljivih virov energije, ki se želijo 
vključiti v omrežje, dovolijo, da objavijo 
razpis za dela, povezana z vključevanjem v 
omrežje.

Obrazložitev

Ob upoštevanju večjega povpraševanja po naravnem plinu, ki je predvideno do leta 2020, bi 
moral predlog direktive vključevati poglavje v zvezi z dostopom do omrežja za plin po zgledu 
določb v zvezi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da 
zaračunavanje pristojbin za prenos in 
distribucijo ne diskriminira električne 
energije iz obnovljivih virov energije, 
vključno zlasti električne energije iz 
obnovljivih virov energije, proizvedene v 
obrobnih regijah (npr. otoških regijah) in 
regijah z nizko gostoto prebivalstva.

7. Države članice zagotovijo, da 
zaračunavanje pristojbin za prenos in 
distribucijo ne diskriminira električne 
energije ali plina iz obnovljivih virov 
energije, vključno zlasti električne energije 
ali plina iz obnovljivih virov energije, ki 
sta proizvedena v obrobnih regijah (npr. 
otoških regijah) in regijah z nizko gostoto 
prebivalstva.

Obrazložitev

Ob upoštevanju večjega povpraševanja po naravnem plinu, ki je predvideno do leta 2020, bi 
moral predlog direktive vključevati poglavje v zvezi z dostopom do omrežja za plin po zgledu 
določb v zvezi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.
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Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo, da so v 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo 
upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij za 
prenos in distribucijo električne energije iz 
obratov, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije, upoštevane uresničljive 
stroškovne koristi, ki izhajajo iz vključitve 
obrata v omrežje.

8. Države članice zagotovijo, da so v 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo 
upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij za 
prenos in distribucijo električne energije ali 
plina iz obratov, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, upoštevane uresničljive 
stroškovne koristi, ki izhajajo iz vključitve 
obrata v omrežje.

Obrazložitev

Ob upoštevanju večjega povpraševanja po naravnem plinu, ki je predvideno do leta 2020, bi 
moral predlog direktive vključevati poglavje v zvezi z dostopom do omrežja za plin po zgledu 
določb v zvezi z električno energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Trajnostna merila za pogonska biogoriva 
in druga tekoča biogoriva ter za energijo 
za ogrevanje in hlajenje, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva ter energija za ogrevanje in 
hlajenje, proizvedena iz obnovljivih virov 
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nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5: 

energije, se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5: 

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji;

(a) ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji, 
vključno s spoštovanjem porazdelitve 
delov nacionalne proizvodnje ali 
proizvodnje znotraj Skupnosti ter 
uvoženih količin, surovin in vmesnih 
proizvodov, uvoženih od zunaj;

Obrazložitev
Merila za trajnost pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv morajo prav tako upoštevati 
porazdelitev dela proizvodov, ki se uporabljajo glede na njihov izvor, vključno s 
uporabljenimi surovinami in vmesnimi proizvodi.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upravičenost do finančne podpore za 
porabo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv.

Predlog spremembe 50
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 %. 

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 50 %. 

Obrazložitev

Glede na to, da je možna konkurenca glede uporabe, je treba biomaso uporabljati čim bolj 
učinkovito in ugodno za podnebje. Zato je treba zagotoviti, da se omejena podpora nameni za 
obnovljive vire, ki znatno prispevajo k varstvu podnebja.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – alinea 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru biomase 
predvidijo spodbude za tehnologije 
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85 % za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70 % za industrijske namene uporabe.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, tj. zemljišču, ki je imelo v 
januarju 2008 ali po januarju 2008 enega 
od naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva ter energija za ogrevanje in 
hlajenje, ki se proizvajajo iz obnovljivih 
virov energije in upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, to je zemljišču, ki je imelo 
v januarju 2008 ali po januarju 2008 enega 
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od naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – alinea 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;  

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov, razen če se dokaže, 
da sta bila in sta še vedno obseg in 
pogostost človekovega poseganja takšna, 
da je med celotnim procesom izkoriščanja 
gozda omogočeno stalno ohranjanje 
naravnih vrst v smislu biotske 
raznovrstnosti;  

Obrazložitev
Če je treba omogočiti izkoriščanje razpoložljive biomase, zlasti gozdov, za katere je bilo v 
preteklosti značilno pomembno izkoriščanje, se lahko to opravi le pod izjemno strogimi 
pogoji, pri čemer se v celoti upošteva ohranjanje dolgoročne biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – alinea 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kmetijske površine, ki s svojo visoko 
ravnjo biotske raznovrstnosti zagotavljajo 
potrebno raznolikost za kmetijske 
proizvode, ki so nujni za hrano in krmo.

Obrazložitev

Ohraniti je treba območja, določena za kmetijske pridelke, ki s svojo visoko ravnjo biotske 
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raznovrstnosti zagotavljajo potrebno hrano in krmo, hkrati pa ščitijo različne rastline in 
regionalne posebnosti pod enakimi pogoji kot oskrbo s hrano.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija določi merila in geografski obseg 
za opredelitev travinj, ki jih zajema 
točka (c). Takšen ukrep, katerega namen 
je spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Komisija predlaga Evropskemu 
parlamentu in Svetu merila in geografski 
obseg za opredelitev travinj, ki jih zajema 
točka (c). 

Obrazložitev
Ta člen opredeljuje pretirano razširitev pooblastil Komisije. Organa odločanja Evropske 
unije, tj. Parlament in Svet, sta odgovorna za odločitev glede meril izbora in območij, ki 
potrebujejo zaščito.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo januarja 
2008 enega od naslednjih statusov in tega 
statusa nima več:

4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva ter energija za ogrevanje in 
hlajenje, proizvedena iz obnovljivih virov 
energije, ki se jih upošteva za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, to je zemljišču, ki je imelo v 
januarju 2008 ali po januarju 2008 enega 
od naslednjih statusov in tega statusa nima 
več:

Predlog spremembe 57
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – alinea 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) šotišča,

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – alinea 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 1 hektar, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 30 %
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ; 

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 1 hektar, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 10%
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ; 

Obrazložitev

Čeprav se lahko upošteva, da je opredelitev gozda, ki jo predlaga Komisija, v skladu 
opredelitvijo iz pogajanj na področju podnebja (kjotski protokol), so s tem povezane težave z 
uporabo, ker je omogočeno gojenje v savanah.

Da bi se to preprečilo, je treba sprejeti strožjo opredelitev in jo vključiti v prilogo k sklepu 
11/CP.7 sporazumov iz Marakeša (FCCP/CP/2001/13/dod.1):

„Gozd ima najmanjšo površino 0,05–1,0 hektarjev z zastrtostjo drevja (ali z enakovredno 
stopnjo poraščenosti) nad 10–30 %, ki lahko v času zrelosti doseže najmanj 2–5 metrov 
višine in situ.“

Zato je treba sprejeti merilo 10 %.

Predlog spremembe 59
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kmetijske surovine, pridelane v 
Skupnosti ter uporabljene za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi določb, 
navedenih v točki A Priloge III k Uredbi 
Sveta (ES) št. 1782/2003 pod naslovom 
„Okolje“, in v skladu z minimalnimi 
zahtevami za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje, opredeljene na podlagi člena 5(1) 
navedene uredbe.

5. Kmetijske surovine, pridelane v 
Skupnosti ter uporabljene za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter energije za ogrevanje in 
hlajenje, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi določb, 
navedenih v točki A Priloge III k Uredbi 
Sveta (ES) št. 1782/200317 pod naslovom 
„Okolje“, in v skladu z minimalnimi 
zahtevami za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje, opredeljene na podlagi člena 5(1) 
navedene uredbe, z upoštevanjem 
obstoječih zahtev po soobstoju.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo v ciljih iz 
odstavka 1 in se pridelajo zunaj Unije, se 
pridobijo v skladu s podobnimi pravili. Če 
se podobna pravila ne uporabljajo, se 
kmetijske surovine, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, upoštevanih v ciljih iz 
odstavka 1, ter so proizvedene zunaj Unije 
in vplivajo na svetovne naravne vire, 
pridobijo v skladu z naslednjimi 
zahtevami: 
a) brez znatnega povečanja emisij, ki 
lahko povzročijo zakisljevanje, 
evtrofikacijo ali uničenje ozona ali so 
strupene; 
b) brez znatnega poslabšanja funkcij tal 
ali rodovitnosti tal (na primer ohranitev 
stopnje organskih snovi ali boj proti 
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eroziji); 
c) brez znatnega poslabšanja kakovosti 
vode ali vodnega vira; 
d) okoljsko razumna uporaba gnojil in 
pesticidov. 
Nacionalni organi in/ali gospodarski 
subjekt predložijo Komisiji zanesljive 
informacije, ki dokazujejo, da merila 
varstva okolja ustrezajo tem zahtevam. 

Obrazložitev
Direktiva mora vzpostaviti enake konkurenčne pogoje, pri čemer se na tretje države razširijo 
okoljske zaveze skupne kmetijske politike.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, proizvedena v tretjih 
državah, veljajo naslednji pogoji:
a) pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo v ciljih iz 
odstavka 1 le, če je tretja država, v kateri 
so bila pridelana, ratificirala in 
učinkovito izvajala vse naslednje okoljske 
pogodbe:
– konvencijo o mednarodni trgovini s 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami,
– konvencijo o biotski raznovrstnosti,
– kjotski protokol k okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah.
Učinkovito izvajanje teh pogodb se 
vzpostavi ob upoštevanju poročil o 
izvajanju v zadevnih tretjih državah na 
podlagi določb o izvajanju pogodb in 
zlasti priporočil, ki jih predložijo organi, 
ustanovljeni v okviru teh pogodb za 
namen nadziranja skladnosti.
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b) Če tretja država ni ratificirala pogodb 
iz točke (a), pri čemer nacionalni organi 
ali gospodarski subjekt predložijo Komisiji 
zanesljive informacije, ki dokazujejo, da 
so v zadevni tretji državi merila za varstvo 
okolja enaka merilom iz pogodb, se lahko 
Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) odloči, da se pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v teh tretjih državah, 
upoštevajo v ciljih iz odstavka 1. 
c) Komisija na vsaki dve leti poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o vplivu 
večjega povpraševanja po pogonskih 
biogorivih na socialno trajnost v 
Skupnosti in v tretjih državah ter o vplivu 
politike Unije za pogonska biogoriva na 
razpoložljivost živil v tretjih državah 
izvoznicah, zmožnost prebivalstva držav v 
razvoju za dostop do teh živil in 
obsežnejša vprašanja glede razvoja. Prvo 
poročilo se predloži leta 2012. Nanaša se 
zlasti na spoštovanje pravic do uporabe 
zemlje. Poročilo za vsako tretjo državo, ki 
je pomemben vir primarnih surovin, 
namenjenih proizvodnji pogonskih 
biogoriv, porabljenih v Uniji, določa, ali je 
tretja država ratificirala vsako od 
naslednji konvencij Mednarodne 
organizacije dela: 
i) konvencijo o minimalni starosti za 
zaposlitev (št. 138);
ii) konvencijo o prepovedi najhujših oblik 
dela otrok in takojšnjem ukrepanju za 
njihovo odpravo (št. 182);
iii) konvencijo o odpravi prisilnega dela 
(št. 105);
iv) konvencijo o prisilnem ali obveznem 
delu (št. 29);
v) konvencijo o enakem nagrajevanju 
žensk in moških za enako delo (št. 100);
vi) konvencijo o diskriminaciji pri 
zaposlovanju in poklicih (št. 111);
vii) konvencijo o sindikalni svobodi in 
varstvu sindikalnih pravic (št. 87);
viii) konvencijo o uporabi načel o 
pravicah organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja (št. 98).
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Komisija po potrebi predlaga popravni 
ukrep.

Obrazložitev
Direktiva mora vključevati merila socialne trajnosti.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice za namene iz odstavka 1 
ne smejo opustiti upoštevanja pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv,
pridobljenih v skladu s tem členom, iz 
drugih razlogov, povezanih s trajnostjo.

6. Države članice lahko za namene iz 
odstavka 1 zavrnejo pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva ter energijo za 
ogrevanje in hlajenje, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije, katerih 
proizvodnja ne upošteva meril 
gospodarske, socialne in okoljske trajnosti 
ter povzroča resne spore pri uporabi in 
tveganje za zanesljivo oskrbo s hrano.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2010 predloži poročilo o 
zahtevah glede trajnostnega sistema za 
uporabo biomase v druge energetske 
namene razen proizvodnje pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv. 
Poročilu po potrebi priloži predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
trajnostnem sistemu za uporabo biomase v 
druge energetske namene.

7. Komisija pred začetkom izvajanje te 
direktive predloži poročilo o zahtevah 
glede trajnostnega sistema za uporabo 
biomase v druge energetske namene razen 
proizvodnje pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv ter energije za ogrevanje 
in hlajenje, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu 
o trajnostnem sistemu za uporabo biomase 
v druge energetske namene.
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Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko 
trajnost za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva

Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva ter za energijo za ogrevanje in 
hlajenje, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
dokažejo, da so izpolnjena merila za 
okoljsko trajnost, določena v členu 15. Za 
ta namen od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da uporabijo sistem masne 
bilance, ki določa naslednje:

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva ter energija za ogrevanje 
in hlajenje, proizvedena iz obnovljivih 
virov energije, upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
dokažejo, da so izpolnjena merila za 
okoljsko trajnost, določena v členu 15. Za 
ta namen od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da uporabijo sistem masne 
bilance, ki določa naslednje:

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
dokažejo, da so izpolnjena merila za 
okoljsko trajnost, določena v členu 15. Za 
ta namen od gospodarskih subjektov 

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
dokažejo, da so izpolnjena merila za 
okoljsko trajnost ter porazdelitev med 
nacionalnimi proizvodi ali proizvodi 
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zahtevajo, da uporabijo sistem masne 
bilance, ki določa naslednje:

Skupnosti in uvozom iz držav izven 
Skupnosti iz člena 15. Za ta namen od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
uporabijo sistem masne bilance, ki določa 
naslednje: Za ta namen od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da uporabijo sistem 
masne bilance, ki določa naslednje:

Obrazložitev
Države članice se obvežejo, da bodo preverjale spoštovanje meril in določenih pragov za 
porazdelitev med nacionalno proizvodnjo in/ali proizvodnjo v Skupnosti ter proizvodi, ki se 
uvažajo iz držav izven Evropske unije.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva 
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.

Komisija zagotovi, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biomase za 
proizvodnjo energije izpolnjujejo merila za 
okoljsko trajnost v členu 15.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15 na podlagi regulativnega postopka s 
pregledom iz člena 21(3).

Predlog spremembe 69
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let.

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi regulativnega 
postopka z nadzorom iz člena 21(3). Take 
odločitve veljajo največ 5 let. Na pobudo 
Komisije, odbora iz člena 21(2), ali 
Evropskega parlamenta se lahko 
razveljavijo, kadar koli se pojavijo veliki 
sumi o zanesljivost sistema.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija na zahtevo države članice ali 
lastno pobudo pregleda uporabo člena 15 v 
zvezi z virom pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva ter v šestih 
mesecih po prejemu zahteve in v skladu s 
postopkom iz člena 21(2) odloči, ali lahko 
zadevna država članica upošteva pogonsko 
biogorivo ali tekoče biogorivo iz tega vira 
za namene, navedene v členu 15(1).

8. Komisija na zahtevo države članice ali 
lastno pobudo pregleda uporabo člena 15 v 
zvezi z virom pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva in energijo za 
ogrevanje in hlajenje, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije, ter v šestih 
mesecih po prejemu zahteve in v skladu s 
postopkom iz člena 21(2) odloči, ali lahko 
zadevna država članica upošteva pogonsko 
biogorivo ali tekoče biogorivo in energijo 
za ogrevanje in hlajenje, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije iz tega vira za 
namene, navedene v členu 15(1).

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izračun vpliva pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv na toplogredne 
pline

Izračun vpliva pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv ter energije za 
ogrevanje in hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, na toplogredne 
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pline

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji najpozneje do 
31. marca 2010 predložijo poročilo, ki 
vključuje seznam tistih enot njihovega 
ozemlja, ki so uvrščene na raven NUTS 2 
v Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta, kadar se lahko 
pričakuje, da bodo tipične emisije 
toplogrednih plinov iz pridelave 
kmetijskih surovin nižje ali enake 
emisijam, navedenim pod naslovom 
„Pridelava“ v delu D Priloge VII k tej 
direktivi, poročilu pa je priložen opis 
metode in podatkov, uporabljenih pri 
sestavi tega seznama. Pri metodi se 
upoštevajo značilnosti tal, podnebje in 
pričakovani donos surovin.

2. Države članice Komisiji najpozneje do 
31. marca 2010 predložijo poročilo, ki 
vključuje seznam območij njihovega 
ozemlja, kjer so tipične emisije 
toplogrednih plinov (N²O) iz pridelave 
kmetijskih surovin nižje ali enake 
emisijam, navedenim pod naslovom 
„Pridelava“ v delu D Priloge VII k tej 
direktivi, poročilu pa je priložen opis 
metode in podatkov, uporabljenih pri 
sestavi tega seznama. Pri metodi se 
upoštevajo značilnosti tal, podnebje in 
pričakovani donos surovin.

Obrazložitev
Direktiva mora v zvezi z emisijami toplogrednih plinov N²O omejiti oceno emisij na regijo 
brez omejitve zahtevane stopnje geografske natančnosti, da ne nastanejo pretirani stroški 
zaradi pridobitve podatkov in sledljivosti.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje do 31. marca 2010 
predloži seznam območij tretjih držav, kjer 
se lahko pričakuje, da bodo tipične emisije 
toplogrednih plinov iz pridelave 
kmetijskih surovin nižje ali enake 
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emisijam, navedenim pod naslovom 
„Pridelava“ v delu D Priloge VII, h 
kateremu je, če je mogoče, priložen opis 
metode in podatkov, uporabljenih pri 
sestavi tega seznama. Komisija po potrebi 
v svoje poročilo doda ustrezne predloge v 
zvezi z vrednostmi iz Priloge VII. 

Obrazložitev
Direktiva mora na tretje države razširiti zavezo v zvezi z natančno in regionalno oceno 
emisij N²O.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 predloži poročilo o ocenjenih tipičnih 
in privzetih vrednostih iz delov B in E 
Priloge VII, pri čemer zlasti upošteva 
emisije, ki jih povzročata promet in 
predelava, po potrebi lahko te vrednosti 
popravi. Tak ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Takšen ukrep, katerega namen 
je spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

4. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 in nato vsaki dve leti predloži 
poročilo o ocenjenih tipičnih in privzetih 
vrednostih iz delov B in E Priloge VII, pri 
čemer zlasti upošteva emisije, ki jih 
povzročata promet in predelava, in popravi
te vrednosti. Tak ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Takšen ukrep, katerega namen 
je spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Obrazložitev

Cilj te spremembe je zagotovitev rednega ocenjevanja referenčnih podatkov.
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Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija pred začetkom izvajanje te 
direktive posreduje podatke o zmanjšanju 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
energije za ogrevanje in hlajenje, 
proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
na osnovi uporabljene surovine.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 a
Obveznosti v zvezi z uvoženimi podobnimi 

proizvodi

1. Obveznosti z zvezi s trajnostno 
proizvodnjo biogoriv in trajnostno 
uporabo obnovljivih virov, ki se 
uporabljajo za proizvode Skupnosti, se 
prav tako upoštevajo za uvožene podobne 
proizvode na podlagi obveznosti države 
izvora.
2. Kadar država izvora ne izpolnjuje 
obveznosti iz odstavka 1, Komisija uporabi 
ukrep obdavčitve ali druge ukrepe v zvezi 
z uvozom in/ali države članice pooblasti, 
da uporabijo ukrep obdavčitve ali druge 
ukrepe, s katerimi se zagotovi prednost 
Skupnosti in prepreči vsaka nelojalna 
konkurenca med proizvodi Skupnosti in 
uvoženimi proizvodi.

Predlog spremembe 77
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.

črtano

Obrazložitev

Dvojno izračunavanje z utemeljitvijo, da je treba izboljšati donosnost nekonvencionalnih 
biogoriv, ni sprejemljivo. Varstvo okolja je možno le z dejanskim prihrankom emisij. Pravna 
sprejemljivost dvojnega izračunavanja je vprašljiva, ker bi se poseg v konkurenco zaradi 
navideznih prihrankov emisij zdel samovoljen.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 a
Diferenciacija davka na gorivo

Države članice lahko uvedejo dinamični 
sistem diferenciacije davka na gorivo, ki 
temelji na relativnih prihrankih emisij 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
zadevnih pogonskih (bio)goriv in drugih 
tekočih (bio)goriv, kot je izračunano v 
skladu s členom 17. Ta sistem mora 
omogočati vedno nižje davke na goriva za 
pogonska biogoriva in druge tekoča 
biogoriva z višjimi prihranki emisij 
toplogrednih plinov. Le pogonska 
biogoriva in tekoča biogoriva, ki dosegajo 
merila okoljske trajnosti, določene v členu 
15, so upravičena do takšnega sistema. 
Tak sistem si bo prizadeval za 
proračunsko nevtralnost. Države članice o 
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uvedbi takega sistema obvestijo Komisijo.

Obrazložitev

Države članice lahko sprejmejo dodatne ukrepe za diferenciacijo davka na gorivo, da na 
splošno spodbudijo uporabo biogoriv in zlasti najučinkovitejših biogoriv. Uvedba takega 
sistema bo spodbudila proizvajalce in podjetja za gorivo k proizvajanju in uporabi 
učinkovitejših biogoriv (z najvišjimi prihranki emisij toplogrednih plinov). S tem se bo 
spodbudil tudi hiter prenos na drugi generacijo biogoriv in obenem zmanjšala konkurenčnost 
med proizvodnjo biogoriv in hrane.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) razvoj pri razpoložljivosti in uporabi 
biomasnih virov za energetske namene;

(g) razvoj pri razpoložljivosti in različnih 
uporabah biomasnih virov; 

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija spremlja izvor pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
porabijo v Skupnosti, ter učinke njihove 
proizvodnje na rabo zemljišč v Skupnosti 
in glavnih tretjih državah, ki jih dobavljajo.
Spremljanje temelji na poročilih držav 
članic, predloženih v skladu s členom 
19(1), poročilih ustreznih tretjih držav in 
medvladnih organizacij ter znanstvenih 
študijah in drugih ustreznih informacijah.
Komisija tudi spremlja spremembe cen 
surovin, povezane z izkoriščanjem biomase 
za pridobivanje energije, ter s tem 
povezane pozitivne in negativne učinke na 
varnost hrane.

1. Komisija spremlja izvor pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
porabijo v Skupnosti, ter učinke njihove 
proizvodnje na rabo zemljišč v Skupnosti 
in glavnih tretjih državah, ki jih dobavljajo. 
Spremljanje temelji na poročilih držav 
članic, predloženih v skladu s členom 
19(1), poročilih ustreznih tretjih držav in 
medvladnih organizacij ter znanstvenih 
študijah in drugih ustreznih informacijah. 
Komisija tudi spremlja spremembe cen 
surovin, povezane z izkoriščanjem biomase 
za pridobivanje energije, ter s tem 
povezane pozitivne in negativne učinke na 
varnost hrane in tradicionalne industrijske 
dejavnosti.
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Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija nadzira uvoz biomase in 
biogoriv, ki se uporabljajo za energetske 
namene in izvirajo iz tretjih držav, ter 
skladnost njihove proizvodnje z veljavnimi 
okoljskimi standardi v Evropski uniji.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov razdelijo med gorivo 
ali njegov vmesni proizvod in soproizvode 
sorazmerno z njihovo energijsko 
vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno 
vrednostjo) v primeru soproizvodov, ki 
niso električna energija).

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov ustrezno razdelijo med 
gorivo ali njegov vmesni proizvod in 
soproizvode sorazmerno z njihovo 
energijsko vsebnostjo (načeloma določeno 
kot spodnjo kurilno vrednostjo v primeru 
soproizvodov, ki niso električna energija).

Obrazložitev

Skupaj z omejitvami sistema, ki so lahko preširoke, so lahko v posameznem primeru rezultati 
glede toplogrednih plinov znatno popačeni, ker emisije celotnega sistema niso dodeljene 
posameznemu proizvodu, kot bi mu jih bilo treba pripisati glede na proces. Zato je treba v 
posameznih primerih, na primer za mokre in suhe usedline pri destilaciji, omogočiti ustrezno 
obremenitev na primer na podlagi posebnih sistemskih omejitev ali vsebnosti suhe snovi, ki 
ustreza prehranski vrednosti krme.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 16 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
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tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži 
in luščinami oreščkov. Soproizvodi, ki 
imajo negativno energijsko vsebnost, se za 
namene izračuna upoštevajo, kot da imajo 
energijsko vsebnost nič.

tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, ki ostanejo na polju, 
vključno s slamo, odpadki sladkornega 
trsa, lupinami, storži in luščinami oreščkov 
Soproizvodi, ki imajo negativno energijsko 
vsebnost, se za namene izračuna 
upoštevajo, kot da imajo energijsko 
vsebnost nič. 

Obrazložitev
Direktiva mora upoštevati energetsko vrednost slame in ostankov kmetijskih pridelkov, ki se 
lahko izvozijo s polja.

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 16 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, 
vključno s slamo, odpadki sladkornega 
trsa, lupinami, storži in luščinami 
oreščkov, ter ostanki iz predelovalnih 
procesov, ki niso predelovalni procesi za 
predelavo v biogorivo, brez možnosti za 
uporabo kot hrana ali krma se upoštevajo, 
kot da imajo v življenjskem ciklu emisije 
toplogrednih plinov enake nič do procesa 
zbiranja teh materialov.

Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, 
vključno s slamo, odpadki sladkornega 
trsa, lupinami, storži in luščinami 
oreščkov, ter ostanki iz predelovalnih 
procesov, ki niso predelovalni procesi za 
predelavo v biogorivo, brez možnosti za 
uporabo kot hrana ali krma ali energija se 
upoštevajo, kot da imajo v življenjskem 
ciklu emisije toplogrednih plinov enake nič 
do procesa zbiranja teh materialov.

Obrazložitev
Direktiva mora upoštevati energetsko vrednost slame in ostankov kmetijskih pridelkov, ki se 
lahko izvozijo s polja.
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