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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za regionalni razvoj je v svojem mnenju za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
o časovnem načrtu obnovljive energije v Evropi iz leta 2007 pozval Evropsko komisijo, naj 
čim prej pripravi predlog direktive o obnovljivi energiji in orodje za spodbujanje, prenos 
tehnologije in razširjanje najboljše prakse pri izkoriščanju njenega potenciala. 

Treba je tudi opozoriti, da se je odbor zavzemal za povprečen cilj 25 % obnovljive energije do 
leta 2020 in jasno zavezujoče cilje za sektorje električne energije, prevoza, ogrevanja in 
hlajenja. Odbor je pozval EU, naj pojasni vlogo, pravice in odgovornosti regij in lokalnih 
organov pri izvajanju politike, v skladu z načelom subsidiarnosti.

Treba je podpreti „novo energetsko politiko za Evropo“, saj v celoti spoštuje odločitev držav 
članic o mešanici energetskih virov in njihovo samostojnost glede primarnih virov energije, 
čeprav ta politika hkrati temelji na duhu solidarnosti med državami članicami, ki zagotavlja 
celosten pristop do podnebnih sprememb in izziva spodbujanja okoljske trajnosti. Poudariti je 
treba, da energetska politika uporabe obnovljivih virov energije omogoča decentralizirano 
energetsko politiko z uporabo potenciala regij in izpolnjevanje njihovih potreb. Zato bi 
pristojni organi morali dobiti sredstva, da te cilje dosežejo. Pomembno je, da države članice 
pretehtajo vse možne tehnologije za obnovljive vire energije.

Komisijo je treba pozvati, naj hkratno proizvodnjo elektrike in toplote, kadar je to tehnično 
izvedljivo, določi kot obvezno tam, kjer se obnovljiva energija proizvaja iz biomase. Poleg 
tega bi Komisija morala preučiti vpliv načrtov za kotle na drva na lokalni in trajnostni razvoj 
gozdarstva in lesne industrije, upoštevaje, da ima ta industrija glavno vlogo pri razvoju 
ozemelj in dinamičnosti podeželskega gospodarstva. 

V zvezi s tem bi morale države članice in regije podpirati pobude in dejavnosti vseh lokalnih 
zainteresiranih strani, ki jih zadeva razvoj obnovljivih virov energije (lokalnih in regionalnih 
organov, kmetov, gozdarjev, podjetnikov in načrtovalcev, univerz, raziskovalcev in 
posameznikov). Spodbujati bi morale tudi sklepanje javno-zasebnega partnerstva in 
izboljšanje omrežja za oskrbo s proizvedeno obnovljivo energijo ter njeno trženje. 

Regionalni in lokalni organi bi morali dati evropski javnosti zgled z uporabo tehnologije iz 
obnovljivih virov v svojih stavbah, s spodbujanjem uporabe biogoriva v svojih vozilih in 
varčevanjem z energijo prek energetsko učinkovite napeljave.

Poudariti je treba, da lahko uporaba obnovljivih virov energije, pa tudi proizvodnja opreme in 
strojev zagotovi razvojne priložnosti mnogim regijam v Evropi, zlasti tistim z omejenimi 
možnostmi pri ustvarjanju delovnih mest.

Za dosego polne izkoriščenosti obnovljivih virov energije bo potrebnega še precej 
raziskovanja, razvijanja proizvodov, oglaševanja in izmenjave najboljše prakse.

Treba je izrecno poudariti vrednost obnovljivih virov energije z regionalnega stališča. Zato je 
pomembno, da uporaba obnovljivih virov energije služi namenu z dodano vrednostjo, ki jo je 
mogoče dokazati.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog Direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za vzpostavitev energetskega modela, 
ki bi temeljil na obnovljivih virih energije, 
je potrebno strateško sodelovanje držav 
članic z regijami in lokalnimi oblastmi, da 
bi slednje neposredno sodelovale pri 
razvoju modela.

Predlog spremembe 2

Predlog Direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

38a. Globoka neizsušena šotišča z velikimi 
zalogami ogljika v zemlji ali vegetaciji se 
tudi ne smejo uporabljati za razvoj drugih 
projektov za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov, kot je gradnja vetrnih 
turbin in z njimi povezanih cest, vključno 
s „plavajočimi cestami“ in drugo 
infrastrukturo. Vpliv takšnega razvoja na 
šotna barja bi neizogibno povzročil 
izsušitev šotišča na velikem območju in 
sprostitev shranjenega ogljika v ozračje, 
kar bo povzročilo nastajanje ogljikovega 
dioksida. 

Obrazložitev

Šotišče je ponor ogljika. Gradnja vetrnic, „plavajočih cest“ in druge infrastrukture povzroča 
motnje naravnega sušenja in izsuševanje šote, ki zato izpušča velike količine ogljikovega 
dioksida v ozračje, kar ustvarja več ogljikovih emisij, kot jih bodo vetrnice kdaj koli 
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prihranile.

Predlog spremembe 3

Predlog Direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Da bi preprečili nesorazmerne upravne 
obremenitve, je treba določiti seznam 
privzetih vrednosti za običajne proizvodne 
verige biogoriv. Pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva morajo biti vedno 
upravičena do prihrankov toplogrednih 
plinov, določenih s tem seznamom. Kadar 
je privzeta vrednost za prihranke 
toplogrednih plinov iz proizvodih procesov 
pod zahtevano minimalno ravnijo 
prihrankov toplogrednih plinov, je treba od 
proizvajalcev, ki želijo dokazati, da 
izpolnjujejo minimalno raven, zahtevati, da 
dokažejo, da so dejanske emisije, ki 
nastajajo pri njihovih proizvodnih procesih, 
nižje od tistih, predpostavljenih v izračunu 
privzetih vrednosti.

(45) Da bi preprečili nesorazmerne upravne 
obremenitve, je treba določiti seznam 
privzetih vrednosti za običajne proizvodne 
verige biogoriv. Pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva morajo biti vedno 
upravičena do prihrankov toplogrednih 
plinov, določenih s tem seznamom, hkrati 
pa je treba zagotoviti, da v nobenem 
primeru niso diskriminirane države 
članice in regije, v katerih so zemljišča 
zaradi značilnosti tal, podnebja in 
proizvodnje surovin razmeroma 
nerodovitna. Kadar je privzeta vrednost za 
prihranke toplogrednih plinov iz 
proizvodih procesov pod zahtevano 
minimalno ravnijo prihrankov toplogrednih 
plinov, je treba od proizvajalcev, ki želijo 
dokazati, da izpolnjujejo minimalno raven, 
zahtevati, da dokažejo, da so dejanske 
emisije, ki nastajajo pri njihovih 
proizvodnih procesih, nižje od tistih, 
predpostavljenih v izračunu privzetih 
vrednosti.

Obrazložitev

Treba se je izogniti diskriminaciji med državami članicami in tretjimi državami.

Predlog spremembe 4

Predlog Direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Ukrepe podpore, sprejete na podlagi te 
direktive, ki predstavljajo državno pomoč v 
smislu člena 87 Pogodbe, je treba na 

(51) Države članice, regije in lokalne 
oblasti lahko določijo pomoč za obnovljive 
vire energije, saj so sprva dražji od virov, 
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podlagi člena 88(3) Pogodbe priglasiti 
Komisiji in ta jih mora pred izvedbo 
odobriti. Podatki, predloženi Komisiji na 
podlagi te direktive, ne nadomeščajo 
obveznosti držav članic v okviru 
obveznosti obveščanja na podlagi člena 
88(3) Pogodbe.

ki jih nadomeščajo, če njihov prodor na 
energetski trg potrošnikom ne povzroči 
kratkoročnih komercialnih koristi ali 
nižjih cen. Ukrepe podpore, sprejete na 
podlagi te direktive, ki predstavljajo 
državno pomoč v smislu člena 87 Pogodbe, 
je treba na podlagi člena 88(3) Pogodbe 
priglasiti Komisiji in ta jih mora pred 
izvedbo odobriti. Podatki, predloženi 
Komisiji na podlagi te direktive, ne 
nadomeščajo obveznosti držav članic v 
okviru obveznosti obveščanja na podlagi 
člena 88(3) Pogodbe.

Obrazložitev

Najboljši način dajanja podpore alternativnim virom energije v državah članicah je, da se jih 
vključi v javno pomoč za spodbujanje takih virov energije.

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive
Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

51a. Ugotovljene so bile priložnosti za 
vzpostavitev gospodarske rasti z 
inovacijami in trajnostno konkurenčno 
energetsko politiko. Proizvodnja energije 
iz obnovljivih virov je pogosto odvisna od 
lokalnih ali regionalnih malih in srednjih 
podjetij. Priložnosti za rast in delovna 
mesta, ki jih prinašajo regionalne in 
lokalne naložbe v obnovljive vire energije 
v državah članicah in njihovih regijah, so 
pomembne. Zato morajo Komisija in 
države članice podpreti nacionalne in 
regionalne razvojne ukrepe na teh 
področjih, spodbujati izmenjavo 
najboljših praks pri proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov med lokalnimi in 
regionalnimi razvojnimi pobudami ter 
spodbujati financiranje iz strukturnih 
skladov na tem področju; 
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Predlog spremembe 6

Predlog Direktive
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 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 in iz 
trajnostnih šotnih virov v prometu v letu 
2020 najmanj enak 10 % končne porabe 
energije v prometu v tej državi članici.

Obrazložitev

V več državah članicah je trajnostna raba šotnih virov pomemben regionalni in lokalni vir 
toplote in energije, ki ustreza potrebam decentraliziranih in raznovrstnih energetskih 
sistemov. Gorivo za prevoz, proizvedeno iz šote, bi izpolnilo zahteve po prihranku emisij 
toplogrednih plinov, koristi za podnebje pa so enake kot pri drugih biogorivih. Gorivo za 
prevoz iz šote bi lahko povečalo tržnost druge generacije tehnologije Fischer Tropsch. To 
gorivo, bi tudi zmanjšalo odvisnost Evropske unije od uvoza in nafte.

Predlog spremembe 7

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 na podlagi akcijskih načrtov 
za energetiko, izdelanih na lokalni in 
regionalni ravni ter usklajenih z 
regionalnimi politikami in politikami rabe 
zemljišč. Države članice se v zgodnji fazi 
priprave nacionalnih akcijskih načrtov 
dejavno posvetujejo ter vključijo 
regionalno načrtovanje in lokalne oblasti 
v proces priprave.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
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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.

sprejeti za dosego teh ciljev, tudi na 
regionalni in lokalni ravni, vključno z 
nacionalnimi in regionalnimi 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.

1a. Komisija lokalnim in regionalnim 
oblastem zagotovi podrobne smernice 
glede dejavne vloge in pristojnosti, ki jih 
imajo pri izvajanju nacionalnih akcijskih 
načrtov, in sicer s praktičnimi primeri 
uporabe energije iz obnovljivih virov na 
podlagi obstoječih najboljših praks.

Predlog spremembe 8

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) nacionalna zakonodaja in upravni 
postopki omogočajo in podpirajo 
oblikovanje javno-zasebnih partnerstev in 
spodbujajo sodelovanje med podjetji, 
javnim sektorjem, šolami in univerzami, 
da se ustvarijo regionalni inovativni 
grozdi v skladu z lizbonsko strategijo.

Predlog spremembe 9

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči postopki za izdajo dovoljenj 
in

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, za decentralizirane naprave na 
obnovljive vire, kot so fotonapetostne 
naprave, solarne termalne naprave, male 
peči na biomaso, mali bioplinski 
mikrokogeneratorji, pri katerih bo 
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pridobitev dovoljenja nadomestilo zgolj 
obvestilo pristojnemu vladnemu organu,
in

Obrazložitev

Preprosto obveščanje namesto obremenjujočih postopkov za izdajo dovoljenj bo pospešilo 
preboj malih in decentraliziranih obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 10

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali

(a) energetsko učinkovitost stavb, ki se 
določi s kombinacijo izolacijskih 
standardov in vgrajenih sistemov 
ogrevanja, vključno s kombinirano 
proizvodnjo toplote in električne energije.

Obrazložitev

Pri novogradnjah je uporaba obnovljivih virov energije pogosto dostopna brez visokih 
dodatnih stroškov. Vendar je naložbenikom treba pustiti odprte nadaljnje tehnološke 
možnosti, saj te pogosto pomenijo cenejši prispevek k ciljem zanesljivosti oskrbe in boja proti 
podnebnim spremembam. Pri že obstoječih stavbah pa naknadna vgradnja naprav za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije pogosto pomeni visoke dodatne stroške, ki se od 
primera do primera močno razlikujejo. Za takšne primere je državna finančna pomoč bolj 
smiselna od gradbenih predpisov, ki bi povzročili visoke stroške in zapletene inšpekcijske 
postopke pri obstoječih stavbah.

Predlog spremembe 11

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
energijo iz obnovljivih virov, ki dosegajo 
znatno manjšo porabo energije, predvsem v 
urbanih okoljih, kjer so ti sistemi zlasti 
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okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

uporabni. Države članice uporabijo 
energetske znake ali znake za okolje ali 
druge ustrezne certifikate ali standarde, 
oblikovane na nacionalni ali evropski 
ravni, kadar ti obstajajo, kot podlago za 
spodbujanje teh sistemov in naprav.

Obrazložitev

S stališča regionalne politike EU je v zvezi s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije za 
ogrevalne in hladilne sisteme pomembno poudariti urbano razsežnost spodbujanja rabe 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 12

Predlog Direktive
Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informiranje in usposabljanje Informiranje, usposabljanje in raziskave

Predlog spremembe 13

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice podpirajo raziskave o 
obnovljivih energijah in oblikovanje 
povezav med raziskovalnimi središči in 
industrijo tako, da se olajšata uporaba 
novih tehnologij in nadaljnji razvoj 
proizvodov.
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Predlog spremembe 14

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 sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk, če takšni sistemi še ne obstajajo v 
okviru ustreznih nacionalnih programov 
usposabljanja. 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 visoke standarde obrtnega usposabljanja v državah članicah je predlagani sistem 
certificiranja preveč daljnosežen.

Predlog spremembe 15

Predlog Direktive
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice se dogovorijo o načelih 
sodelovanja, ki bo vključevalo tudi 
regionalne in lokalne oblasti, da bi te v 
celoti sodelovale pri programih 
obveščanja, ozaveščanja, usmerjanja in 
usposabljanja.

Obrazložitev

Regionalne in lokalne oblasti igrajo pomembno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju, 
občani se nanje vse pogosteje obračajo s prošnjo za boljšo kakovost obveščanja.
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Predlog spremembe 16

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 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
in če to ni v škodo delovanju obratov za 
hkratno proizvodnjo toplote in električne 
energije.

Obrazložitev

Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in soproizvodnja toplote in električne 
energije sta instrumenta, ki sta usmerjena v povečanje zanesljivosti oskrbe in boj proti 
podnebnim spremembam, zato ju je treba obravnavati kot enakovredna pri doseganju teh 
ciljev. V posameznih primerih je treba pri ocenjevanju prispevka zadevnega obrata k 
zanesljivosti oskrbe in boju proti podnebnim spremembam upoštevati tudi gospodarski vidik. 

Predlog spremembe 17

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 3

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 

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na:
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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:

(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;
(b) območja, določena za namene varstva 
okolja, razen če so na voljo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v te 
namene;

(a) območjih, zakonsko določenih za 
namene varstva okolja, razen če so na voljo 
dokazi, da proizvodnja te surovine ni 
posegala v te namene;

(c) travinje z veliko biološko 
raznovrstnostjo, tj. travinje z velikim 
številom vrst, ki ni pognojeno in okrnjeno.

(b) travinju z veliko biološko 
raznovrstnostjo, tj. travinju z velikim 
številom vrst, ki ni pognojeno in okrnjeno;

(c) območjih, kjer je bila nezakonito 
spremenjena namembnost zemljišča ali so 
bila uničena nedotaknjena mokrišča, kar 
bi utegnilo privesti do izčrpanja zalog 
ogljika v tleh.

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).

Obrazložitev

Prvotna opredelitev „gozda, v katerega ne posega večja človekova dejavnost” iz člena 15(3) 
je nenatančen izraz, ki se uporablja predvsem za statistične namene, in dopušča dvoumne 
razlage, kateri gozdovi sodijo v to kategorijo. V nekaterih primerih bi bilo mogoče gozdove, s 
katerimi se gospodari trajnostno ob običajni gospodarski rabi, obravnavati kot nedotaknjene 
gozdove z veliko biološko raznovrstnostjo in bi izpadli iz 10 % cilja biogoriv.
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Predlog spremembe 18

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 4

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. Surovine na osnovi lesa, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
upoštevanih za namene iz odstavka 1, se 
pridobijo iz:

(a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je pokrito ali 
nasičeno z vodo stalno ali večji del leta, 
vključno z nedotaknjenimi šotišči;

(a) gozdov, s katerimi se gospodari in se 
jih izkorišča v skladu z merili Ministrske 
konference o varstvu gozdov v Evropi za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi ali 
primerljivimi merili, določenimi v drugih 
postopkih regionalne gozdarske politike;

(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) gozdov, ki so v skladu z nacionalno 
zakonodajo o gozdovih in okolju, ali

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, 
če je imelo zemljišče ob času, ko je bila 
surovina pridobljena, enak status, kot ga 
je imelo januarja 2008.

(c) mokrišč, tj. zemljišč, ki so pokrita ali 
nasičena z vodo stalno ali večji del leta, 
vključno z nedotaknjenimi šotišči; šota, 
pridobljena za namene iz odstavka 1, ne 
sme presegati naravnega letnega 
prirastka.

Obrazložitev

Ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi je sestavila obširen seznam meril in 
kazalnikov za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, o katerem morajo poročati vse podpisnice. 
Ti kriteriji so se izvajali tudi na nacionalni ravni in so sedaj sestavni del nacionalne 
zakonodaje o gozdovih v mnogih državah EU. V različnih delih sveta so bili oblikovani tudi 
ustrezna merila in kazalniki, ki bi jih bilo treba uporabljati za surovine iz gozdov zunaj 
Evrope.
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Predlog spremembe 19

Predlog Direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) sodelovanje regij v tem postopku in 
ukrepi, sprejeti na lokalni in regionalni 
ravni;

Predlog spremembe 20

Predlog Direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) javna pomoč za podporo takim virom 
energije, med katere lahko spadajo tudi 
strukturni skladi za raziskave in razvoj 
energetske tehnologije v skladu z 
določbami Evropskega strateškega načrta 
za energetsko tehnologijo.

Obrazložitev

Instrumenti Skupnosti, kot so strukturni skladi, bi lahko podprli raziskovalne, razvojne in 
inovacijske zmogljivosti na teh področjih.

Predlog spremembe 21

Predlog Direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) ocenjeni vpliv naložb v proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov na regionalne 
razvojne cilje.
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Predlog spremembe 22

Predlog Direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, ob posebnem 
upoštevanju njihovega vpliva na 
gospodarsko situacijo v regijah, v katerih 
se proizvajajo, distribuirajo in 
uporabljajo;

(aa) učinke uvoznih politik Skupnosti 
nanje, posledice za zanesljivost oskrbe z 
energijo in načine za doseganje 
uravnoteženega pristopa med domačo 
proizvodnjo in uvozom;

Predlog spremembe 23

Predlog Direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vpliv naložb držav članic in 
regionalnih oblasti v proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov na regionalno rast in 
zaposlovanje.
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