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Predlog spremembe 260
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvedba meril okoljske trajnosti za 
biogoriva ne bo dosegla svojega namena, 
če bo povzročila proizvode, ki ne 
izpolnjujejo meril in se namesto 
pogonskih biogoriv uporabljajo kot tekoča 
biogoriva v sektorjih ogrevanja in 
električne energije. Zato se morajo merila 
za okoljsko trajnost prav tako na splošno 
uporabljati za tekoča biogoriva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Merila se naj ne bi uporabljala le za pogonska in druga tekoča biogoriva, ampak tudi na 
splošno za biomaso, ki se tudi uporablja v sektorjih ogrevanja in električne energije.

Predlog spremembe 261
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uvedba meril okoljske trajnosti za 
biogoriva ne bo dosegla svojega namena, 
če bo povzročila proizvode, ki ne 
izpolnjujejo meril in se namesto pogonskih 
biogoriv uporabljajo kot tekoča biogoriva v 
sektorjih ogrevanja in električne energije.
Zato se morajo merila za okoljsko trajnost 
prav tako na splošno uporabljati za tekoča 
biogoriva.

(35) Uvedba meril okoljske trajnosti za 
biogoriva ne bo dosegla svojega namena, 
če bo povzročila proizvode, ki ne 
izpolnjujejo meril in se namesto biomase 
ali pogonskih biogoriv uporabljajo kot 
tekoča biogoriva v sektorjih ogrevanja in 
električne energije. Zato se morajo merila 
za okoljsko trajnost prav tako na splošno 
uporabljati za biomaso in tekoča biogoriva.

Or. de
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Obrazložitev

Trajnostna merila bi morali upoštevati pri vseh bioenergijskih virih. Za pogonska biogoriva, 
druga tekoča biogoriva in biomaso bi morali razviti okvirne pogoje.

Predlog spremembe 262
Claude Turmes

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 
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.

(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 
vsebovala merila in določbe za zagotovitev 
trajnostnega pridobivanja in uporabe vseh 
vrst biomase za proizvodnjo energije. 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 pogonskih goriv iz biomase iz te 
direktive in Direktive 98/70/ES.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila, ki jih postavlja ta direktiva, morajo zajeti vsa trdna, tekoča in plinska 
goriva, ki se proizvajajo iz biomase v energetske namene. Skladna morajo biti z merili, ki jih 
postavljajo drugi evropski zakonodajni akti, zlasti direktiva o kakovosti pogonskih goriv.
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Predlog spremembe 263
Lambert van Nistelrooij

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 
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.

(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 
vsebovala merila in določbe za zagotovitev 
trajnostnega pridobivanja in uporabe 
bioenergije. Ta merila morajo biti skladen 
del širšega programa, ki zajema biomaso.
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 biomase iz te direktive in Direktive
98/70/ES.

Or. en

Obrazložitev

Vse uporabe biomase bi morale biti že vključene.

Predlog spremembe 264
Werner Langen

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 in biomaso. 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.

Or. de

Obrazložitev

Trajnostna merila bi morali upoštevati pri vseh bioenergijskih virih. Za pogonska biogoriva, 
druga tekoča biogoriva in biomaso bi morali razviti okvirne pogoje.

Predlog spremembe 265
Romana Jordan Cizelj

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 
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 

(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 
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 in biomaso. 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 
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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.

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.

Or. sl

Predlog spremembe 266
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Če se namembnost zemljišča z 
velikimi zalogami ogljika v zemlji ali 
vegetaciji spremeni za pridelavo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, se bo nekaj shranjenega ogljika 
na splošno sprostilo v ozračje, kar bo 
privedlo do nastanka ogljikovega dioksida.
Negativni učinek toplogrednih plinov 
lahko izniči (včasih v veliki meri) 
pozitivne učinke pogonskih biogoriv ali 
tekočih biogoriv na toplogredne pline.
Celotne učinke ogljikovega dioksida 
(toplogredne učinke), ki jih povzroči taka 
sprememba namembnosti zemljišča, je 
treba zato upoštevati pri izračunu 
prihrankov toplogrednih plinov 
posameznih pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. To je potrebno zaradi 
zagotovitve, da se v izračunu prihranka 
toplogrednih plinov upoštevajo vsi 
toplogredni učinki uporabe pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

(37) Če se namembnost zemljišča z 
velikimi zalogami ogljika v zemlji ali 
vegetaciji spremeni za pridelavo surovin za 
biomaso za energetske namene, se bo 
nekaj shranjenega ogljika na splošno 
sprostilo v ozračje, kar bo privedlo do 
nastanka ogljikovega dioksida. Negativni 
učinek toplogrednih plinov lahko izniči 
(včasih v veliki meri) pozitivne učinke 
goriv iz biomase na toplogredne pline. 
Celotne učinke ogljikovega dioksida 
(toplogredne učinke), ki jih povzroči taka 
neposredna ali posredna sprememba 
namembnosti zemljišča, je treba zato 
upoštevati pri izračunu prihrankov 
toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila, ki jih postavlja ta direktiva, morajo zajeti vsa trdna, tekoča in plinska 
goriva, ki se proizvajajo iz biomase v energetske namene. Vseeno je presenetljivo, da je glede 
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praga varčevanja z izpusti ogljika Komisija Parlamentu in Svetu posredovala le primerjalne 
številke v zvezi s tekočimi gorivi iz biomase. Podobne številke se morajo v tej direktivi določiti 
za plinasto in trdno biomaso za proizvodnjo energije.

Predlog spremembe 267
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Če se namembnost zemljišča z 
velikimi zalogami ogljika v zemlji ali 
vegetaciji spremeni za pridelavo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, se bo nekaj shranjenega ogljika 
na splošno sprostilo v ozračje, kar bo 
privedlo do nastanka ogljikovega dioksida. 
Negativni učinek toplogrednih plinov 
lahko izniči (včasih v veliki meri) 
pozitivne učinke pogonskih biogoriv ali 
tekočih biogoriv na toplogredne pline. 
Celotne učinke ogljikovega dioksida 
(toplogredne učinke), ki jih povzroči taka 
sprememba namembnosti zemljišča, je 
treba zato upoštevati pri izračunu 
prihrankov toplogrednih plinov 
posameznih pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. To je potrebno zaradi 
zagotovitve, da se v izračunu prihranka 
toplogrednih plinov upoštevajo vsi 
toplogredni učinki uporabe pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

(37) Če se namembnost zemljišča z 
velikimi zalogami ogljika v zemlji ali 
vegetaciji spremeni za pridelavo surovin za 
biomaso, se bo nekaj shranjenega ogljika 
na splošno sprostilo v ozračje, kar bo 
privedlo do nastanka ogljikovega dioksida. 
Negativni učinek toplogrednih plinov 
lahko izniči (včasih v veliki meri) 
pozitivne učinke biomase na toplogredne 
pline. Celotne učinke ogljikovega dioksida 
(toplogredne učinke), ki jih povzroči taka 
sprememba namembnosti zemljišča, je 
treba zato upoštevati pri izračunu 
prihrankov toplogrednih plinov 
posameznih biomas. To je potrebno zaradi 
zagotovitve, da se v izračunu prihranka 
toplogrednih plinov upoštevajo vsi 
toplogredni učinki uporabe biomase.

Or. en

Obrazložitev

Poleg pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv bi morali na okoljsko trajen način 
uporabljati tudi vse vrste biomase.
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Predlog spremembe 268
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Če se namembnost zemljišča z 
velikimi zalogami ogljika v zemlji ali 
vegetaciji spremeni za pridelavo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, se bo nekaj shranjenega ogljika 
na splošno sprostilo v ozračje, kar bo 
privedlo do nastanka ogljikovega dioksida. 
Negativni učinek toplogrednih plinov 
lahko izniči (včasih v veliki meri) 
pozitivne učinke pogonskih biogoriv ali 
tekočih biogoriv na toplogredne pline. 
Celotne učinke ogljikovega dioksida 
(toplogredne učinke), ki jih povzroči taka 
sprememba namembnosti zemljišča, je 
treba zato upoštevati pri izračunu 
prihrankov toplogrednih plinov 
posameznih pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. To je potrebno zaradi 
zagotovitve, da se v izračunu prihranka 
toplogrednih plinov upoštevajo vsi 
toplogredni učinki uporabe pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

(37) Če se namembnost zemljišča z 
velikimi zalogami ogljika v zemlji ali 
vegetaciji spremeni za pridelavo surovin za 
pogonska biogoriva in drugo energetsko 
uporabo, se bo nekaj shranjenega ogljika 
na splošno sprostilo v ozračje, kar bo 
privedlo do nastanka ogljikovega dioksida. 
Negativni učinek toplogrednih plinov 
lahko izniči (včasih v veliki meri) 
pozitivne učinke biomase, pogonskih 
biogoriv ali tekočih biogoriv na 
toplogredne pline. Celotne učinke 
ogljikovega dioksida (toplogredne učinke),
ki jih povzroči taka sprememba 
namembnosti zemljišča, je treba zato 
upoštevati pri izračunu prihrankov 
toplogrednih plinov, biomase, posameznih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. To je potrebno zaradi 
zagotovitve, da se v izračunu prihranka 
toplogrednih plinov upoštevajo vsi 
toplogredni učinki uporabe biomase, 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv.

Or. sl

Predlog spremembe 269
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi gospodarskim subjektom 
prihranili nepotrebne obremenjujoče 
raziskave in preprečili spremembe 

(38) Da bi preprečili konkurenco za živila 
in krmila ter ob upoštevanju nujnosti 
reševanja podnebnih sprememb in 
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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 območja.

možnosti znatnih negativnih vplivov 
posrednih sprememb uporab zemljišč na 
toplogredne pline, se zemljišč, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo živil in krmil, 
ne sme spreminjati za proizvodnjo 
pogonskih goriv. Pri proizvodnji 
pogonskih goriv iz biomase bi se morali 
omejiti na uporabo odpadkov in ostankov, 
neizkoriščenih, degradiranih ali mejnih 
zemljišč brez velike biološke 
raznovrstnosti z neto koristmi glede 
toplogrednih plinov ali na povečano 
produktivnost zemljišč, kjer se že prideluje 
biomasa za pogonska goriva. Na podlagi 
evidenc svetovnih zalog ogljika lahko 
zaključimo, da je treba mokrišča in 
nepretrgana gozdnata območja izključiti iz 
proizvodnje biomase v energetske 
namene.

Or. en

Obrazložitev

Po logiki poročevalčevega pristopa se je treba raje usmeriti v dovoljene kategorije, tj. 
odpadke, ostanke, neizkoriščena, degradirana in mejna zemljišča ter povečano produktivnost 
obstoječih zemljišč, na katerih se bo dovolila proizvodnja pogonskih goriv iz biomase, kot pa 
v nedovoljene kategorije, ki jih trenutno omenja Komisija.

Predlog spremembe 270
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
biomaso, se namembnosti takih vrst 
zemljišč, katerih izgube zalog ogljika po 
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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 območja.

spremembi namembnosti ne bi bilo 
mogoče v sprejemljivem roku (ob 
upoštevanju nujnosti reševanja podnebnih 
sprememb) uravnotežiti s prihranki 
toplogrednih plinov zaradi proizvodnje 
biomase, ne sme spreminjati za 
proizvodnjo biomase. Na podlagi evidenc 
svetovnih zalog ogljika lahko zaključimo, 
da je treba v to kategorijo poleg drugih 
vrst zemljišč vključiti mokrišča in 
nepretrgana gozdnata območja.

Or. en

Obrazložitev

V omenjeno kategorijo verjetno sodijo še druge vrste zemljišč, zato bi morala ostati možnost 
njihove izključitve iz proizvodnje biomase odprta.

Predlog spremembe 271
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

Da bi ponudnikom pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv 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 
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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 območja.

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 območja.

Or. de

Obrazložitev

Odgovornost bi nedvomno morala biti razdeljena med ponudnikom pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki je odgovoren za pridobitev veljavnega certifikata, in dobaviteljem 
goriv, ki je odgovoren za predajo certifikata v okviru procesa preglednosti, da bo 
zagotovljeno njegovo upoštevanje.

Predlog spremembe 272
Herbert Reul

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 

(38) Da bi ponudnikom biogoriv prihranili 
nepotrebne bremenjujoče 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 območja.
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mokrišča in nepretrgana gozdnata območja.

Or. en

Obrazložitev

Odgovornost bi morala jasno nositi ponudnik biogoriva, ki naj bi si pridobil veljavno 
potrdilo, in dobavitelj goriva, ki naj bi v postopku razkritja potrdilo predal z namenom 
zagotavljanja skladnosti. Ponudnik biogoriva je neposredno vključen v dobavno verigo 
biogoriv, ima dostop do vseh podatkov o toplogrednih plinih in trajnosti, zato bi moral biti 
odgovoren. Jasno določena odgovornost okrepi lastništvo, skladnost in zanesljivost podatkov.

Predlog spremembe 273
Struan Stevenson

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Zemljišča z velikimi zalogami 
ogljika v zemlji ali vegetaciji se prav tako 
ne bi smelo 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.  Tovrstni razvoj na šotišču 
bo neizogibno povzročil izsušitev obsežnih 
območij šotnega močvirja ter izpust 
shranjenega ogljika v ozračje in 
posledično nastanek ogljikovega dioksida. 

Or. en

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 
prihranile.
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Predlog spremembe 274
Claude Turmes

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 
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 

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za biomaso za proizvodnjo energije, ter 
vse večje povpraševanje po pogonskih 
gorivih iz biomase na svetovni ravni ne 
smejo povzročiti uničevanja biološko 
raznovrstnih zemljišč. Take neobnovljive 
vire, katerih pomen za celotno človeštvo je 
priznan v različnih mednarodnih 
instrumentih, je treba ohraniti. Za 
potrošnike v Skupnosti bi bilo poleg tega z 
moralnega vidika nesprejemljivo, da bi 
lahko njihova večja uporaba goriv iz 
biomase povzročila uničevanje biološko 
raznovrstnih zemljišč.
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raznovrstnostjo v skladu z najboljšim 
razpoložljivim znanstvenim mnenjem in 
ustreznimi mednarodnimi predpisi.

Or. en

Obrazložitev

Po logiki poročevalčevega pristopa se je treba raje usmeriti v „go“, tj. odpadke, ostanke, 
neizkoriščena, degradirana in mejna zemljišča ter povečano produktivnost obstoječih 
zemljišč, na katerih se bo dovolila proizvodnja pogonskih goriv iz biomase, kot pa v „no–go“ 
kategorije, kot trenutno predlaga Komisija.

Predlog spremembe 275
Lena Ek

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 
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 
meril se šteje gozd za biološko raznovrsten, 
če vanj večja človeška dejavnost ne 

(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 
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 ali da ekstrakcija 
surovin ne škoduje biotski raznovrstnosti. 
Na podlagi izbranih meril se šteje gozd za 
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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.

biološko raznovrsten, če gre za pragozd (na 
podlagi opredelitve, ki jo uporablja
Organizacija za prehrano in kmetijstvo 
Združenih narodov v svoji oceni svetovnih 
gozdnih virov) ali če je zemljišče zaščiteno 
z nacionalno zakonodajo za namene 
varovanja narave. Vključena so območja, 
kjer je dovoljeno nabiranje nelesnih 
gozdnih izdelkov, če je človekov vpliv 
majhen. Odstranjenih je lahko nekaj 
dreves. Druge vrste gozdov, ki jih je 
opredelila organizacija ZN za prehrano in 
kmetijstvo, kot so spremenjeni naravni 
gozd, polnaravni gozd in nasadi, se naj ne 
bi obravnavale kot pragozdovi. 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, če so 
surovine pridelane na način, ki škoduje 
biotski raznovrstnosti. 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.

Or. en

Obrazložitev

Gozd, v katerega ne posega večja človekova dejavnost, je nenatančen izraz, ki se je uporabljal 
predvsem za statistične namene. Ni nedvoumnih razlag, kateri gozdovi sodijo v to kategorijo.
Ta opredelitev predstavlja tveganje, da bi bilo mogoče gozdove, s katerimi se gospodari 
trajnostno ob običajni gospodarski rabi, obravnavati kot nedotaknjene gozdove z veliko 
biološko raznovrstnostjo in jih zato ne bi bilo možno upoštevati pri  cilju 10-odstotnega 
deleža biogoriv.
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Predlog spremembe 276
Lambert van Nistelrooij

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 
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 Evropi14) 
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 

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za biomaso, ter vse večje povpraševanje po 
biomasi na svetovni ravni ne smejo 
povzročiti uničevanja biološko 
raznovrstnih zemljišč. Take neobnovljive 
vire, katerih pomen za celotno človeštvo je 
priznan v različnih mednarodnih 
instrumentih, je treba ohraniti. Za 
potrošnike v Skupnosti bi bilo poleg tega z 
moralnega vidika nesprejemljivo, da bi 
lahko njihova večja uporaba biomase
povzročila uničevanje biološko 
raznovrstnih zemljišč. Zato je treba določiti 
merila, ki bodo zagotovila, da bo biomasa
upravičena do podpore le, če se lahko 
zajamči, da ne izvirajo iz biološko 
raznovrstnih zemljišč. Na podlagi izbranih 
merilih se šteje gozd, poleg drugih vrst 
zemljišč, 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 Evropi14) 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 biomasa, 
proizvedena iz surovin, pridobljenih na teh 
zemljiščih, ne sme biti upravičena do 
podpor, predvidenih v tej direktivi. 
Komisija mora določiti ustrezna merila 
in/ali geografski obseg za opredelitev teh 
travinj in drugih vrst zemljišč z izjemno 
biološko raznovrstnostjo v skladu z 
najboljšim razpoložljivim znanstvenim 
mnenjem in ustreznimi mednarodnimi 
predpisi.
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najboljšim razpoložljivim znanstvenim 
mnenjem in ustreznimi mednarodnimi 
predpisi.

Or. en

Obrazložitev

V omenjeno kategorijo verjetno sodijo še druge vrste zemljišč, zato bi morala ostati možnost 
njihove izključitve iz proizvodnje biomase odprta.

Predlog spremembe 277
Romana Jordan Cizelj

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 
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 

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za biomaso, pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, ter vse večje 
povpraševanje po biomasi, 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 instrumentih, je treba 
ohraniti. Za potrošnike v Skupnosti bi bilo 
poleg tega z moralnega vidika 
nesprejemljivo, da bi lahko njihova večja 
uporaba biomase, pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv povzročila 
uničevanje biološko raznovrstnih zemljišč. 
Zato je treba določiti merila, ki bodo 
zagotovila, da bodo biomasa, 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 
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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.

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 biomasa, 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.

Or. sl

Predlog spremembe 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar in Juan Fraile Cantón

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 
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 

(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 
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 
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biogoriva upravičena do podpore le, če se 
lahko zajamči, da ne izvirajo iz biološko 
raznovrstnih zemljišč.

biogoriva upravičena do podpore le, če se 
lahko zajamči, da ne izvirajo iz zemljišč, 
kjer je prej obstajala velika biološka 
raznovrstnost, ki bi lahko bila ogrožena.

Or. es

Obrazložitev

Zasaditev in izkoriščanje nasadov palm je niša razvoja nove biološke raznovrstnosti. Treba je 
preprečiti uničenje obstoječe biološke raznovrstnosti, ki bi ga povzročilo zasajevanje na 
neprimernih območjih.

Predlog spremembe 279
Lena Ek

Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Čeprav se energija iz biomase ne 
sme pridobivati iz surovin, pridobljenih na 
zemljiščih s priznano veliko biološko 
raznovrstnostjo ali zemljiščih z velikimi 
zalogami ogljika, kot so pragozdovi, je 
lahko pritisk na gozdove kot nehotena 
posledica povečane proizvodnje biogoriv 
vseeno velik. Na primer, kadar se zaradi 
povečanega povpraševanja po 
biodizelskem gorivu povpraševanje po 
rastlinskih oljih poveča, je lahko ena od 
možnih posledic izkrčenje gozdne 
površine za proizvodnjo sojinih zrn ali 
palmovega olja. V nekaterih primerih 
lahko do izkrčenja pride tudi, če je to po 
nacionalnih in mednarodnih predpisih 
nezakonito. Poleg tega so različni pritiski 
na zemljišča nujna posledica povečanega 
obsega ali številnejših načinov njihovega 
intenzivnega izkoriščanja. Kljub temu pa 
je pomembno, da EU zagotovi spodbude 
za zmanjšanje tveganja takšnih učinkov 
na minimum; prednostna naloga EU 
mora biti zlasti spodbujanje sistemov 
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zaščite tropskih deževnih gozdov, npr. z 
nadomestili za „nekrčenje“.

Or. en

Obrazložitev

Izraz gozd, v katerega ne posega večja človekova dejavnost, bi se moral nadomestiti z izrazom 
pragozd, glej obrazložitev v uvodni izjavi 39. Biomasa iz nepretrganih gozdnatih območij ni 
prepovedana, dokler gozdnato območje ni uničeno in spremenjeno v drugo obliko zemljišča 
za proizvodnjo biogoriv.

Predlog spremembe 280
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kadar so pogonska biogoriva in 
druga 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.

(40) Kadar so surovine za biomaso za 
proizvodnjo energije pridobljene v EU, 
morajo biti prav tako v skladu z merili, ki 
se uporabljajo za uvoz, kot tudi z 
okoljskimi zahtevami EU za kmetijstvo.

Or. en

Obrazložitev

Za biomaso za energijo, pridobljeno v EU, se morajo uporabljati enaka trajnostna merila kot 
za biomaso s poreklom iz tretjih držav.
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Predlog spremembe 281
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
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.

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo.

Or. it

Predlog spremembe 282
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
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.

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo. Podobna merila bi se morala 
uporabljati za uvoz iz tretjih držav, v 
kolikor je to upravno in tehnično 
izvedljivo.

Or. en

Obrazložitev

V kolikor je to mogoče, bi morali veljati enakovredni pogoji za države članice in nečlanice.
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Predlog spremembe 283
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Merila za okoljsko trajnost bodo 
učinkovita samo, če bodo povzročila 
spremembe v vedenju tržnih udeležencev. 
Ti bodo svoje vedenje spremenili le, če 
bodo pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki izpolnjujejo merila, deležna 
cenovne premije v primerjavi s tistimi, ki 
teh meril ne izpolnjujejo. V skladu z 
metodo masne bilance za preverjanje 
izpolnjevanja meril obstaja fizična 
povezava med proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki 
izpolnjujejo merila, ter porabo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv v 
Skupnosti, kar omogoča ustrezno 
ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem ter zagotavlja cenovno 
premijo, ki je višja kot v sistemih, pri 
katerih take povezave ni. Da se lahko 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki izpolnjujejo merila okoljske 
trajnosti, prodajajo po višji ceni, ob 
ohranjanju integritete sistema in 
sočasnem preprečevanju nerazumnih 
obremenitev industrije, je treba za 
preverjanje izpolnjevanja meril uporabiti 
sistem masne bilance. Vendar je treba 
preučiti tudi druge metode preverjanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi sistemi bodo zagotavljali tržne signale in nagrade za proizvodnjo biogoriv. Tudi evropski 
trajnostni sistem za biogoriva naj ne bi predpisoval metode za upravljanje z informacijami 
preko dobavne verige.  Prožnost bo zagotovila uporabo najbolj ustrezne metode.
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Predlog spremembe 284
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Merila za okoljsko trajnost bodo 
učinkovita samo, če bodo povzročila 
spremembe v vedenju tržnih udeležencev. 
Ti bodo svoje vedenje spremenili le, če 
bodo pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki izpolnjujejo merila, deležna 
cenovne premije v primerjavi s tistimi, ki 
teh meril ne izpolnjujejo. V skladu z 
metodo masne bilance za preverjanje 
izpolnjevanja meril obstaja fizična 
povezava med proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki 
izpolnjujejo merila, ter porabo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv v 
Skupnosti, kar omogoča ustrezno 
ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem ter zagotavlja cenovno 
premijo, ki je višja kot v sistemih, pri 
katerih take povezave ni. Da se lahko 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki izpolnjujejo merila okoljske 
trajnosti, prodajajo po višji ceni, ob 
ohranjanju integritete sistema in 
sočasnem preprečevanju nerazumnih 
obremenitev industrije, je treba za 
preverjanje izpolnjevanja meril uporabiti 
sistem masne bilance. Vendar je treba 
preučiti tudi druge metode preverjanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi sistemi bodo zagotavljali tržne signale in nagrade za proizvodnjo biogoriv. Tudi evropski 
trajnostni sistem za biogoriva naj ne bi predpisoval metode za upravljanje z informacijami 
preko dobavne verige.  Prožnost bo zagotovila uporabo najbolj ustrezne metode.
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Predlog spremembe 285
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Merila za okoljsko trajnost bodo 
učinkovita samo, če bodo povzročila 
spremembe v vedenju tržnih udeležencev.
Ti bodo svoje vedenje spremenili le, če 
bodo pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki izpolnjujejo merila, deležna 
cenovne premije v primerjavi s tistimi, ki 
teh meril ne izpolnjujejo. V skladu z 
metodo masne bilance za preverjanje 
izpolnjevanja meril obstaja fizična 
povezava med proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki 
izpolnjujejo merila, ter porabo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv v 
Skupnosti, kar omogoča ustrezno 
ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem ter zagotavlja cenovno 
premijo, ki je višja kot v sistemih, pri 
katerih take povezave ni. Da se lahko 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki izpolnjujejo merila okoljske 
trajnosti, prodajajo po višji ceni, ob 
ohranjanju integritete sistema in sočasnem 
preprečevanju nerazumnih obremenitev 
industrije, je treba za preverjanje 
izpolnjevanja meril uporabiti sistem masne 
bilance. Vendar je treba preučiti tudi druge 
metode preverjanja.

(41) Merila za okoljsko trajnost bodo 
učinkovita samo, če bodo povzročila 
spremembe v vedenju tržnih udeležencev. 
Ti bodo svoje vedenje spremenili le, če bo 
biomasa za proizvodnjo energije, ki 
izpolnjuje merila, deležna cenovne premije 
v primerjavi s tisto, ki teh meril ne 
izpolnjuje. V skladu z metodo masne 
bilance za preverjanje izpolnjevanja meril 
obstaja fizična povezava med proizvodnjo 
biomase za proizvodnjo energije, ki 
izpolnjuje merila, ter porabo biomase za 
proizvodnjo energije v Skupnosti, kar 
omogoča ustrezno ravnovesje med 
ponudbo in povpraševanjem ter zagotavlja 
cenovno premijo, ki je višja kot v sistemih, 
pri katerih take povezave ni. Da se lahko 
pogonska biomasa za proizvodnjo 
energije, ki izpolnjuje merila okoljske 
trajnosti, prodaja po višji ceni, ob 
ohranjanju integritete sistema in sočasnem 
preprečevanju nerazumnih obremenitev 
industrije, je treba za preverjanje 
izpolnjevanja meril uporabiti sistem masne 
bilance. Vendar je treba preučiti tudi druge 
metode preverjanja.

Or. en

Obrazložitev

Metoda za preverjanje izpolnjevanja meril se mora uporabljati za vso biomaso za proizvodnjo 
energije.
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Predlog spremembe 286
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) V interesu Skupnosti je spodbujati 
razvoj večstranskih in dvostranskih
sporazumov ter prostovoljnih mednarodnih 
ali nacionalnih sistemov za določitev 
standardov za proizvodnjo trajnostnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter potrjevanje, da proizvodnja 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv te standarde izpolnjuje. Zato je 
treba predvideti možnost, da se lahko 
odloči, da taki sporazumi ali sistemi 
zagotavljajo zanesljive dokaze in podatke, 
če izpolnjujejo ustrezne standarde glede 
zanesljivosti, preglednosti in neodvisne 
revizije.

(42) V interesu Skupnosti je spodbujati 
razvoj večstranskih sporazumov ter 
prostovoljnih mednarodnih ali nacionalnih 
sistemov za določitev standardov za 
proizvodnjo trajnostnih pogonskih goriv iz 
biomase ter potrjevanje, da proizvodnja 
pogonskih goriv iz biomase te standarde 
izpolnjuje. Zato je treba predvideti 
možnost, da se lahko odloči o potrebnih 
postopkih, ki zagotavljajo, da taki 
sporazumi ali sistemi zagotavljajo 
zanesljive dokaze in podatke, če 
izpolnjujejo ustrezne standarde glede 
zanesljivosti, preglednosti in neodvisne 
revizije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti ob spremembi opredelitve „pogonskih biogoriv“.

Predlog spremembe 287
Paul Rübig

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Komisija in države članice 
zagotovijo, da države članice sprejmejo 
določbe za zaščito konkurenčnosti  
energetsko intenzivne industrije na 
svetovni ravni, ki blažijo dodatne dajatve 
za obnovljivost pri njihovih stroških za 
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energijo.

Or. en

Obrazložitev

Evropske energetsko intenzivne industrije konkurirajo na svetovni ravni, kar pomeni, da se 
cene njihovih storitev določajo na svetovnem trgu. Tako bi bile zaradi stroškov podpore 
proizvodnji energije iz obnovljivih virov ob dvigu cen električne energije v Evropi v slabšem 
položaju glede na svoje svetovne konkurente. Energetsko intenzivne industrije bi morali zato 
zaščititi pred bremeni, ki jih povzročajo programi podpore.

Predlog spremembe 288
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Potrebno je določiti jasna pravila za 
izračun emisij toplogrednih plinov iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter njihovih primerjalnih fosilnih 
goriv.

(43) Potrebno je določiti jasna pravila za 
izračun emisij toplogrednih plinov iz 
bimase za proizvodnjo energije ter 
primerjalnih fosilnih goriv.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je Evropskemu parlamentu in Svetu posredovala le primerjalne številke v zvezi s 
tekočimi gorivi iz biomase. Podobne številke se morajo v tej direktivi pripraviti in določiti za 
plinasto in trdno biomaso za proizvodnjo energije.

Predlog spremembe 289
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Potrebno je določiti jasna pravila za 
izračun emisij toplogrednih plinov iz 

(43) Na podlagi priznanih in 
najsodobnejših fizikalnih in tehničnih 
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pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter njihovih primerjalnih fosilnih 
goriv.

meril je potrebno določiti jasna pravila za 
izračun emisij toplogrednih plinov iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter njihovih primerjalnih fosilnih 
goriv.

Or. de

Obrazložitev

Potrebno je določiti priznane in sodobne načine za izračun emisij toplogrednih plinov, ki 
omogočajo stalno pregledne in jasne rezultate.

Predlog spremembe 290
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43a) Vsak mehanizem podpore, vključno 
s finančnimi spodbudami, ki so ga 
vzpostavile države članice za proizvodnjo 
večjega obsega in uporabo/porabo 
obnovljive energije v prometu, bi moral 
biti sorazmeren s prihrankom emisij 
toplogrednih plinov. Podporni mehanizmi 
bi morali zlasti spodbujati biomaso, 
biogoriva in druga tekoča biogoriva z 
večjimi prihranki pri izpustih 
toplogrednih plinov, kot jih predpisuje ta 
direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Podporni sistemi bi morali spodbujati velike prihranke pri izpustih toplogrednih plinov.
Državam članicam bi moral biti omogočen sprejem nadaljnjih meril trajnosti, če je to 
potrebno.
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Predlog spremembe 291
Claude Turmes

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 dele običajnih 
proizvodnih verig biogoriv. 

Or. en

Obrazložitev

Vsa evropska proizvodnja mora posredovati originalne podatke o pridelovanju.
Privzetih vrednosti ni, privzete vrednosti pridelave v Prilogi VII veljajo le za države zunaj 

EU.

Predlog spremembe 292
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Da se ne spodbuja pridelava surovin 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva na krajih, kjer bi to privedlo do 
visokih emisij toplogrednih plinov, je 

črtano
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treba uporabo privzetih vrednosti za 
pridelavo omejiti na regije, kjer se lahko 
tak učinek z zanesljivostjo izključi.

Or. en

Obrazložitev

Vsa evropska proizvodnja mora posredovati originalne podatke o pridelovanju. Privzetih 
vrednosti ni, privzete vrednosti pridelave v Prilogi VII veljajo le za države zunaj EU.

Predlog spremembe 293
Claude Turmes

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 
potrebe, da se viri biomase upravljajo na 
trajnosten način.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni bistvenega razloga za čakanje na določitev trajnostnih meril za vso biomaso za 
proizvodnjo energije. Večina trajnostnih meril, ki bi se uporabljala pri pogonskih gorivih in 
drugih tekočih gorivih iz biomase, se lahko takoj neposredno prenese na trdno biomaso.
Hkrati se mora pripraviti način izračunavanja izpustov toplogrednih plinov iz trdne biomase 
za proizvodnjo energije in primerljivih fosilnih goriv, da bi lahko imeli celoten niz meril za 
vso biomaso za proizvodnjo energije.
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Predlog spremembe 294
Romana Jordan Cizelj

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 
potrebe, da se viri biomase upravljajo na 
trajnosten način.

črtano

Or. sl

Predlog spremembe 295
Werner Langen

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 
potrebe, da se viri biomase upravljajo na 
trajnosten način.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Trajnostna merila bi morali upoštevati pri vseh bioenergijskih virih. Za pogonska biogoriva, 
druga tekoča biogoriva in biomaso bi morali razviti okvirne pogoje.
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Predlog spremembe 296
Vittorio Prodi

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 
potrebe, da se viri biomase upravljajo na 
trajnosten način.

(47) Spodbujati je treba učinkovito in 
trajnostno uporabo biomase pridobljene iz 
gozdarskih, kmetijskih in trdnih 
komunalnih odpadkov, ter preiti na 
energetske rastline, ki se smejo gojiti tam, 
kjer je analiza pokazala skladnost med 
uporabo obdelovalne površine za 
prehrambene in energetske namene.

Or. it

Obrazložitev

Uporaba biomase za energetske namene je temeljnega pomena, vendar je prav tako treba 
preveriti in na vsak način preprečiti, da bi ta uporaba povzročila nihanja cen živil.

Predlog spremembe 297
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47a) Spodbujati je treba učinkovitost 
stroškov in trajnostno rabo biomase kot 
vira energije. Ker bi uporaba biomase za 
energetske namene lahko povzročila 
nihanja na trgu, krčenje gozdov, izrabo 
vodnih virov in rast cen živil, je treba 
razviti in spodbujati rabo drugih oblik 
biomase, ki so v veliki meri dostopne na 
lokalni ravni, ter njihovo uveljavitev na 
trgu.

Or. it
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Obrazložitev

Da bi preprečili, da bi večja uporaba biomase za energetske namene povzročila tveganja, 
povezana z rastjo cen živil, obsežno krčenje gozdov in zmanjšanje razpoložljivosti vodnih 
virov, je treba spodbujati rabo drugih oblik biomase, ki so v veliki meri dostopne na lokalni 
ravni, ter njihovo uveljavitev na trgu.

Predlog spremembe 298
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 299
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

(48) Da se omogoči doseganje 5-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

Or. it
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Predlog spremembe 300
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

(48) Da se omogoči doseganje 7-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

Or. en

Obrazložitev

10-odstotni cilj biogoriv, bi lahko imel negativen vpliv na prehrano in druga bistvena 
področja, zato je 7-odstotni cilj bolj realističen in bolj ustreza trajnostnim merilom.

Predlog spremembe 301
Mechtild Rothe in Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v prometu do leta 2020, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

Or. en
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Predlog spremembe 302
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Da bi zagotovili, da postanejo 
biogoriva, s katerimi je obseg 
uporabljenih osnovnih surovin 
raznovrstnejši, ekonomsko rentabilna, 
morajo prejeti dodatni ponder v okviru 
nacionalnih obveznosti za biogoriva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če bi omogočili dodatni bonus za cilje v zvezi z obnovljivimi viri energije, bi ustvarili vrzel v 
zakonu, tako da bi bila celotna količina energije, proizvedene iz obnovljivih virov, zmanjšana 
za količino, enakovredno bonusu. T. i. drugo generacijo bi lahko bolje spodbujali z visokim 
pragom prihrankov toplogrednih plinov, kot je predlagan v tem poročilu, tj. vsaj 60 
odstotkov.

Predlog spremembe 303
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Da bi zagotovili, da postanejo 
biogoriva, s katerimi je obseg uporabljenih 
osnovnih surovin raznovrstnejši, 
ekonomsko rentabilna, morajo prejeti 
dodatni ponder v okviru nacionalnih 
obveznosti za biogoriva.

(49) Da bi zagotovili, da postanejo 
biogoriva, s katerimi je obseg uporabljenih 
osnovnih surovin raznovrstnejši, 
ekonomsko rentabilna, morajo imeti 
diferencirane obvezne cilje.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom direktive biogoriva, ki se jih pridobiva iz odpadkov, ostankov, 
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neživilske in lesne celuloze, štejejo dvojno pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev. Vseeno bi 
predlagani sistem lahko pomenil, da bo na trg dejansko dana znatno manjša količina 
biogoriv. Da bi se izognili temu drugotnemu učinku, predlagamo, da se spodbuja uporaba teh 
posebnih biogoriv po modelu Združenih držav: določen odstotek cilja se naj doseže z 
biogorivi iz teh surovin.

Predlog spremembe 304
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Da bi zagotovili, da postanejo 
biogoriva, s katerimi je obseg uporabljenih 
osnovnih surovin raznovrstnejši, 
ekonomsko rentabilna, morajo prejeti 
dodatni ponder v okviru nacionalnih 
obveznosti za biogoriva.

(49) Da bi zagotovili, da postanejo 
biogoriva, s katerimi je obseg uporabljenih 
osnovnih surovin raznovrstnejši, 
ekonomsko rentabilna, morajo prejeti 
dodatni ponder in biti dodatno spodbujani 
na ravni Skupnosti v okviru nacionalnih 
obveznosti za biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

Biogoriva druge generacije bi morali bolj spodbujati, da bi se njihova učinkovitost v 
prihodnjih letih še povečala.

Predlog spremembe 305
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Redno poročanje je potrebno, da se 
zagotovi stalno osredotočanje na napredek 
pri razvoju obnovljive energije na 
nacionalni ravni in ravni Skupnosti.

(50) Redna in nebirokratska obveznost 
poročanja je potrebna, da se zagotovi 
stalno osredotočanje na napredek pri 
razvoju obnovljive energije na nacionalni 
ravni in ravni Skupnosti.
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Or. de

Obrazložitev

Države članice že pripravljajo številna poročila, zato je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do 
prekomerne birokracije.

Predlog spremembe 306
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Države članice se poslužujejo 
različnih mehanizmov podpore za 
energijo iz obnovljivih virov na nacionalni 
ravni, ki se razlikujejo tudi med sektorji 
obnovljive energije. Dolgoročno bi lahko 
ustvarili usklajen okvir na ravni 
Skupnosti za programe podpore na vseh 
področjih obnovljive energije. [Do 
decembra 2012] bi Komisija morala 
oceniti vplive veljavnih programov 
podpore in možnost za predlog 
usklajenega trga na osnovi evropskega 
programa podpore uporabi obnovljivih 
virov energije.

Or. en

Obrazložitev

Doseganje ciljev obnovljive energije bi moralo biti čim bolj stroškovno učinkovito, vendar bi 
moralo kljub temu spodbujati razvoj čim večjega števila tehnologij. Danes obstaja 27 
različnih nacionalnih programov podpore ter tveganje, da bodo države članice tekmovale 
med seboj pri doseganju ciljev in tako nepotrebno povečale stroške. Zaradi zaupanja 
vlagateljev se nacionalni programi podpore ne smejo nenadno spremeniti. Zato bi Komisija 
morala oceniti obstoječe programe podpore in možnost za uvedbo ustaljenega, na tržnih 
zakonitostih utemeljenega programa podpore.
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Predlog spremembe 307
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50a) Da bi zagotovili stabilen sedanji 
okvir za razvoj energije iz obnovljivih 
virov, bi Komisija morala najkasneje do 
leta 2016 izdati načrt za obnovljive vire 
energije po letu 2020, ki lahko vsebuje 
možnosti za uskladitev nacionalnih 
programov podpore in celovito 
vključevanje obnovljive električne 
energije in bioplina v širši trg z električno 
energijo in plinom EU.

Or. en

Obrazložitev

Industrija obnovljivih virov energije je nova vrsta industrije in trenutno potrebuje podporo, 
vendar jo bo treba nekoč vključiti v širši energetski trg. Industrija obnovljivih virov energije 
bo potrebovala veliko časa za prilagoditev možnim spremembam po letu 2020.

Predlog spremembe 308
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi – vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo 
biogoriva, proizvedena iz odpadkov, 
ostankov, neživilske celuloze in lesne 
celuloze – z ustreznim upoštevanjem 
različnih stroškov proizvodnje energije iz 
tradicionalnih biogoriv na eni strani in 
biogoriv, ki omogočajo dodatne koristi, na 

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor za določen čas
spodbujajo uporabo ali naložbe v
biogoriva, ki omogočajo dodatne koristi –
določene na podlagi dokumentirane 
notranje sposobnosti zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. To bi omogočilo 
razvoj bolj učinkovitih proizvodnih verig 
za biogoriva.
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drugi strani. Države članice lahko 
spodbujajo naložbe v razvoj tehnologij 
obnovljivih virov energije, ki postanejo 
šele sčasoma konkurenčne.

Or. en

Obrazložitev

Trenutna opredelitev naprednega biogoriva je preozka in tehnološko predpisujoča. Nagrade 
za napredna biogoriva bi morale biti dodeljene na podlagi dokumentirane učinkovitosti pri 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, na primer notranje sposobnosti zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. To bi zadovoljilo potrebo po razvoju učinkovitejših proizvodnih verig za 
biogoriva in odprlo možnosti generacijam naprednih biogoriv. Vsaka pomoč je kratkotrajna 
in mora zagotoviti, da bodo tehnologija in naložbe po določenem času sposobne preživeti po 
lastni zaslugi.

Predlog spremembe 309
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi – vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo 
biogoriva, proizvedena iz odpadkov, 
ostankov, neživilske celuloze in lesne 
celuloze – z ustreznim upoštevanjem 
različnih stroškov proizvodnje energije iz 
tradicionalnih biogoriv na eni strani in 
biogoriv, ki omogočajo dodatne koristi, na 
drugi strani. Države članice lahko 
spodbujajo naložbe v razvoj tehnologij 
obnovljivih virov energije, ki postanejo 
šele sčasoma konkurenčne.

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor za določen čas
spodbujajo uporabo ali naložbe v 
biogoriva, ki omogočajo dodatne koristi –
določene na podlagi dokumentirane 
notranje sposobnosti zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. To bi omogočilo 
razvoj učinkovitejših proizvodnih verig za 
biogoriva.

Or. en
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Obrazložitev

Trenutna opredelitev naprednega biogoriva je preozka in tehnološko predpisujoča. Nagrade 
za napredna biogoriva bi morale biti dodeljene na podlagi dokumentirane učinkovitosti pri 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, na primer notranje sposobnosti zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. To bi zadovoljilo potrebo po razvoju učinkovitejših proizvodnih verig za 
biogoriva in odprlo možnosti generacijam naprednih biogoriv. Vsaka pomoč je kratkotrajna 
in mora zagotoviti, da bodo tehnologija in naložbe po določenem času sposobne preživeti po 
lastni zaslugi.

Predlog spremembe 310
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani. 
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze, alg, 
ter tudi nenamakanih rastlin, ki rastejo na 
sušnih območjih zaradi preprečevanja 
širjenja puščave) z ustreznim 
upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani. 
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

Or. en

Obrazložitev

Alge predstavljajo možen prihodnji trajnostni vir za pridelavo biogoriva.
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Predlog spremembe 311
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani. 
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze, alg, 
ter tudi nenamakanih rastlin, ki rastejo na 
sušnih območjih za preprečevanje širjenja 
puščave) z ustreznim upoštevanjem 
različnih stroškov proizvodnje energije iz 
tradicionalnih biogoriv na eni strani in 
biogoriv, ki omogočajo dodatne koristi, na 
drugi strani. Države članice lahko 
spodbujajo naložbe v razvoj tehnologij 
obnovljivih virov energije, ki postanejo 
šele sčasoma konkurenčne.

Or. en

Obrazložitev

Biodizel, pridelan iz alg ali rastlin, ki uspevajo na sušnih območjih, bo imel izjemno pozitiven 
profil CO2.

Predlog spremembe 312
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 

(52) Države članice bi morale pri 
načrtovanju svojih sistemov podpor 
spodbujati uporabo biogoriv, ki omogočajo 
dodatne koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
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proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani.
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani.
Države članice bi morale spodbujati
naložbe v razvoj tehnologij obnovljivih 
virov energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

Or. de

Obrazložitev

Biogoriva druge generacije bi morali bolj spodbujati, da bi se njihova učinkovitost v 
prihodnjih letih še povečala.

Predlog spremembe 313
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani.
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

(52) Države članice bi morale pri 
načrtovanju svojih sistemov podpor 
spodbujajo uporabo biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi (vključno s 
povečanjem raznovrstnosti, ki jo 
zagotavljajo biogoriva, proizvedena iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze) z ustreznim upoštevanjem 
različnih stroškov proizvodnje energije iz 
tradicionalnih biogoriv na eni strani in 
biogoriv, ki omogočajo dodatne koristi, na 
drugi strani. Države članice bi morale tudi 
spodbujati naložbe v raziskave in razvoj 
teh in drugih tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

Or. en



AM\728453SL.doc 43/108 PE407.891v01-00

SL

Predlog spremembe 314
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani.
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 
konkurenčne.

(52) Države članice bi morale pri 
načrtovanju svojih sistemov podpor 
spodbujajo uporabo biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi (vključno s 
povečanjem raznovrstnosti, ki jo 
zagotavljajo biogoriva, proizvedena iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in
lesne celuloze) z ustreznim upoštevanjem 
različnih stroškov proizvodnje energije iz 
tradicionalnih biogoriv na eni strani in 
biogoriv, ki omogočajo dodatne koristi, na 
drugi strani. Države članice bi morale
spodbujati naložbe v razvoj tehnologij 
obnovljivih virov energije, ki postanejo 
šele sčasoma konkurenčne. 

Or. en

Predlog spremembe 315
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Ker je osnovni namen ukrepov, 
predvidenih v členih 15 do 17 te direktive, 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z uskladitvijo pogojev glede trajnosti, 
ki jih morajo za nekatere namene 
izpolnjevati pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, in s tem pospeševanje 
trgovine med državami članicami s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi, ki te pogoje izpolnjujejo, ti 

(53) Ker je osnovni namen vseh ukrepov, 
predvidenih s to direktivo, varovanje 
okolja, ti temeljijo na členu 175(1) 
Pogodbe.
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ukrepi temeljijo na členu 95 Pogodbe. Ker 
je osnovni namen vseh drugih ukrepov, 
predvidenih s to direktivo, varovanje 
okolja, ti temeljijo na členu 175(1) 
Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Člen 175(1) je edina primerna pravna podlaga. Dvojna pravna podlaga se uporablja le v 
izjemnih primerih, ko je več ciljev enako pomembnih. Vendar je tukaj glavni cilj varstvo 
okolja; veljavna direktiva o obnovljivih virih energije in direktiva o biogorivih sta bili tudi 
sprejeti na podlagi člena 175(1). Poleg tega glavni cilj določb za biogoriva ni lajšanje 
trgovanja, saj predpisani standardi še zdaleč niso usklajeni, temveč določitev meril trajnosti.

Predlog spremembe 316
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev metodoloških 
načel in vrednosti, potrebnih za presojo, ali 
so izpolnjena merila okoljske trajnosti v 
zvezi s pogonskimi biogorivi in drugimi 
tekočimi biogorivi, in za prilagoditev 
energijske vsebnosti goriv, namenjenih 
uporabi v prometu, tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive s prilagoditvijo metodoloških 
načel in vrednosti, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(55) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev metodoloških 
načel in vrednosti, potrebnih za presojo, ali 
so izpolnjena merila okoljske trajnosti v 
zvezi s pogonskimi biogorivi in drugimi 
tekočimi biogorivi, in za prilagoditev 
energijske vsebnosti goriv, namenjenih 
uporabi v prometu, tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive s prilagoditvijo metodoloških 
načel in vrednosti, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. Vendar pa bi Komisija pri 
določanju privzetih vrednosti, ki se 
vstavljajo v izračune izpustov 
toplogrednih plinov ter pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
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morala upoštevati vrednosti in podatke 
medparlamentarne skupine za 
preučevanje sprememb okolja, zlasti v 
zvezi z izpusti N²O. Morala bi se tudi 
prepričati, da uporablja sedanje vrednosti 
v zvezi industrijskimi procesi, ki vplivajo 
na življenjski cikel pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv.

Or. fr

Obrazložitev

Ocenjujemo, da morajo zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov spremljati stroga trajnostna 
merila, način njihovega izračunavanja pa morajo sprejeti vsi. Medvladni forum o podnebnih 
spremembah je na tem področju svetovni standard, ki združuje najboljše strokovnjake.
Presenetljivo bi bilo, če ne bi ohranili podatkov Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah, saj so jih sicer ohranile že Nemčija, Nizozemska, Združeno kraljestvo in 
Francija.

Predlog spremembe 317
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev metodoloških 
načel in vrednosti, potrebnih za presojo, ali 
so izpolnjena merila okoljske trajnosti v 
zvezi s pogonskimi biogorivi in drugimi 
tekočimi biogorivi, in za prilagoditev 
energijske vsebnosti goriv, namenjenih 
uporabi v prometu, tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive s prilagoditvijo metodoloških 
načel in vrednosti, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(55) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev metodoloških 
načel in vrednosti, potrebnih za presojo, ali 
so izpolnjena merila okoljske in socialne
trajnosti v zvezi s biomaso za energijo, in 
za prilagoditev energijske vsebnosti goriv, 
namenjenih uporabi v prometu, tehničnemu 
in znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive s prilagoditvijo metodoloških 
načel in vrednosti, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija mora v skladu z regulativnim postopkom s pregledom redno ocenjevati merila 
trajnostnega razvoja, izračun toplogrednih plinov ter tipične in privzete vrednosti v 
Prilogi VII za vso biomaso za energetske namene.

Predlog spremembe 318
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev metodoloških 
načel in vrednosti, potrebnih za presojo, ali 
so izpolnjena merila okoljske trajnosti v 
zvezi s pogonskimi biogorivi in drugimi 
tekočimi biogorivi, in za prilagoditev 
energijske vsebnosti goriv, namenjenih 
uporabi v prometu, tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive s prilagoditvijo metodoloških 
načel in vrednosti, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(55) Zlasti je treba Komisiji podeliti 
pooblastila za prilagoditev metodoloških 
načel in vrednosti, potrebnih za presojo, ali 
so izpolnjena merila okoljske in socialne
trajnosti v zvezi s pogonskimi biogorivi in 
drugimi tekočimi biogorivi, in za 
prilagoditev energijske vsebnosti goriv, 
namenjenih uporabi v prometu, tehničnemu 
in znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi 
splošnega značaja in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive s prilagoditvijo metodoloških 
načel in vrednosti, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Predlog spremembe 319
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20- (57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
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odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v sektorju prometa v vsaki državi 
članici do leta 2020 države članice ne 
morejo doseči v zadostni meri in se lahko 
zaradi obsega ukrepanja bolje dosežejo na 
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev.

odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 7-odstotnega deleža biogoriv 
v porabi bencina in dizelskega goriva v 
sektorju prometa v vsaki državi članici do 
leta 2020 države članice ne morejo doseči 
v zadostni meri in se lahko zaradi obsega 
ukrepanja bolje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev.

Or. en

Obrazložitev

10–odstotni delež biogoriv bi lahko imel negativne posledice na prehranjevanje in druga 
temeljna področja, zato je 7–odstotni delež stvarnejši cilj in se bolj približa merilom 
trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe 320
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v sektorju prometa v vsaki državi 
članici do leta 2020 države članice ne 
morejo doseči v zadostni meri in se lahko 
zaradi obsega ukrepanja bolje dosežejo na 
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 8-odstotnega deleža 
obnovljive energije v sektorju prometa v 
vsaki državi članici do leta 2020 države 
članice ne morejo doseči v zadostni meri in 
se lahko zaradi obsega ukrepanja bolje 
dosežejo na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, določenim v členu 
5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta direktiva ne presega okvira, ki je 
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okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev. potreben za dosego teh ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 321
Mechtild Rothe in Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža biogoriv
v porabi bencina in dizelskega goriva v 
sektorju prometa v vsaki državi članici do 
leta 2020 države članice ne morejo doseči v 
zadostni meri in se lahko zaradi obsega 
ukrepanja bolje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev.

(57) (57) Ker splošnih ciljev doseganja 
zavezujočega 20-odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije v skupni končni
porabi energije v Skupnosti in zavezujočega
10-odstotnega deleža energije iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju v 
vsaki državi članici do leta 2020 države 
članice ne morejo doseči v zadostni meri in 
se lahko zaradi obsega ukrepanja bolje 
dosežejo na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, določenim v 
členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta direktiva ne presega okvira, ki je 
potreben za dosego teh ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Marca 2007 se je Evropski svet odločil za uvedbo zavezujočega cilja 20-odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije do leta 2020. Poleg tega ta direktiva določa cilj 10–odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju do leta 2020. Zato mora biti ta 
uvodna izjava v skladu s tem spremenjena.
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Predlog spremembe 322
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 
20-odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža biogoriv 
v porabi bencina in dizelskega goriva v 
sektorju prometa v vsaki državi članici do 
leta 2020 države članice ne morejo doseči 
v zadostni meri in se lahko zaradi obsega 
ukrepanja bolje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev.

(57) Ker splošnih ciljev doseganja
20-odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža energije 
iz obnovljivih virov v prometu v vsaki 
državi članici do leta 2020 države članice 
ne morejo doseči v zadostni meri in se 
lahko zaradi obsega ukrepanja bolje 
dosežejo na ravni Skupnosti, lahko 
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti, določenim v členu 
5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti, določenim v navedenem 
členu, ta direktiva ne presega okvira, ki je 
potreben za dosego teh ciljev.

Or. sl

Predlog spremembe 323
Paul Rübig

Predlog direktive
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Pri enostranskemu izvajanju 
ukrepov za varstvo okolja, kot je okvirna 
direktiva o vodah, je lahko ogrožena 
izpolnitev nadrejenih ciljev na področju 
okolja in energije, vključno z varovanjem 
podnebja. Pri zakonodajnih predlogih, 
zlasti na področju okolja, je zato treba 
upoštevati vplive na uporabo obnovljive 
energije in po možnosti preprečiti 
nasprotovanje ciljev.

Or. de
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Obrazložitev

Da bi zagotovili skladnost splošne strategije okoljske in energetske politike, je pri izvajanju 
ciljev na področju okolja in podnebja v Evropski uniji treba upoštevati vzajemne vplive in 
odpraviti nesoglasja.

Predlog spremembe 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 
in njenega vključevanja na notranji 
energetski trg EU, da bi povečali 
zanesljivost oskrbe, varstvo okolja, 
konkurenčnost ter vodilno vlogo EU v 
industriji. Določena sta obvezna cilja, na 
nacionalni ravni in ravni Skupnosti, za 
skupni delež energije iz obnovljivih virov v 
porabi energije, da bi zagotovili, da bo do 
leta 2020 vsaj 20 % končne porabe 
energije izhajalo iz obnovljivih virov in da 
bi najmanj 10 % bencina in dizelskega 
goriva, namenjenega uporabi v prometu, 
prihajalo iz obnovljivih virov. Določena so 
pravila za zaščito nacionalnih programov 
podpore in podrobnih nacionalnih
akcijskih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov, določeni so tudi 
mehanizmi prilagodljivosti med državami 
članicami za doseg ciljev, pravila za
upravne postopke in za povezovanje 
infrastruktur za energijo iz obnovljivih 
virov. Določena so merila okoljske in 
socialne trajnosti za energijo iz biomase.

Or. es
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Predlog spremembe 325
Angelika Niebler

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, 
ki krepi obstoječe nacionalne sisteme 
podpore držav članic, določena pa je tudi 
sočasna vključitev v evropsko energetsko 
politiko z vedno večjo neodvisnostjo od 
tretjih držav, večjo varnostjo oskrbe, večjo 
konkurenčnostjo in vodilno vlogo 
Evropske unije na področju industrije.
Določeni so obvezni nacionalni cilji in 
cilji Skupnosti 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 
elektroenergetska omrežja v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov v Evropski 
uniji in v zadevnih državah članicah.
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

Za trajnost Evropske unije je zlasti pomembno, da je dosežena večja neodvisnost od energije 
iz tretjih držav ter s tem tudi večja varnost oskrbe z energijo in hkrati večja konkurenčnost na 
področju energije v Evropi.
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Predlog spremembe 326
Werner Langen, Angelika Niebler

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, 
ki krepi obstoječe nacionalne sisteme 
podpore držav članic, določena pa je tudi 
sočasna vključitev v evropsko energetsko 
politiko z vedno večjo neodvisnostjo od 
tretjih držav, večjo varnostjo oskrbe, večjo 
konkurenčnostjo in vodilno vlogo 
Evropske unije na področju industrije.
Določeni so obvezni nacionalni cilji in 
cilji Skupnosti 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 
elektroenergetska omrežja v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov v Evropski 
uniji in v zadevnih državah članicah.
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

Za trajnost Evropske unije je zlasti pomembno, da je dosežena večja neodvisnost od energije 
iz tretjih držav ter s tem tudi večja varnost oskrbe z energijo in hkrati večja konkurenčnost na 
področju energije v Evropi.
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Predlog spremembe 327
Mechtild Rothe

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 elektroenergetsko 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 
in njihovo vključitev v notranji energetski 
trg. Namen te direktive je povečati delež 
obnovljivih virov energije pri proizvodnji 
električne energije, ogrevanju, hlajenju in 
v prometu, da bi dosegli cilj Skupnosti, ki 
predvideva vsaj 20–odstoten delež energije 
iz obnovljivih virov do leta 2020, ter tako 
spodbujati varnost oskrbe z energijo in 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
spodbujati tehnološki razvoj ter 
zagotavljati možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih. Določena sta obvezna cilja za 
skupni in vmesni 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 
omrežje v zvezi z energijo iz obnovljivih 
virov. Določena so merila okoljske 
trajnosti za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti glavne cilje te direktive.
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Predlog spremembe 328
Eija-Riitta Korhola

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 okvirna 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.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo 
prehitro določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno 
uresničiti.

Predlog spremembe 329
Fiona Hall

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. 

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določeni so obvezni cilji za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije, delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu in za izboljšanje 
energetske učinkovitosti na področju 
prometa. Določena so pravila za potrdila o 
izvoru, upravne postopke in povezovanje v 
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Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

elektroenergetske omrežje v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov. Določena so 
merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, je njegova obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji bistvenega pomena.

Predlog spremembe 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
energijo iz obnovljivih virov in še posebej 
za energijo iz biomase.

Or. en

Obrazložitev

Obseg meril okoljske trajnosti bi bilo treba razširiti, tako da ne bi zajemala samo biogoriv, ki 
predstavljajo majhen del obnovljivih energij, temveč bi pokrivala trajnostne kategorije 
obnovljivih energij in tudi vso biomaso, ki se uporablja za energijo.
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Predlog spremembe 331
Robert Goebbels

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. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva. Direktiva temelji na 
opredelitvah, ki so določene v direktivi 
2003/30/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Treba bi bilo ohranjati kontinuiteto v opredelitvah, ki se bodo pojavljale v naslednjih 
direktivah.

Predlog spremembe 332
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, okoliško toploto, 
aerotermalne vire, valovanje, plimovanje, 
vodo (toplotna in vodna energija), blato iz 
čistilnih naprav, biomaso, plin, pridobljen 
iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami 
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za čiščenje odplak, in biopline;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev obnovljivih virov energije bi morali v okviru komitologije prilagoditi in dopolniti 
glede na tehnološki napredek. V opredelitvi tako na primer manjkajo blato iz čistilnih naprav 
in posamezni deli virov itd. Vodo bi morali uporabljati tudi kot toplotni prevodnik (medij za 
toplotne črpalke) in ne samo kot vodno energijo.

Predlog spremembe 333
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive vire energije: veter, sonce, zrak, 
vodo, tla, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, blato iz 
čistilnih naprav in biopline;

Or. de

Obrazložitev

Tudi viri „zrak“, „voda“, „tla“ in „blato iz čistilnih naprav“ so potencialni viri za 
pridobivanje obnovljive energije, zlasti v zvezi s prihodnjimi inovacijami na področju 
proizvodnje energije v sektorju obnovljive energije.
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Predlog spremembe 334
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, aerotermalne vire, geotermalne 
vire, hidrotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev v predlogu vključuje energetske vire, ki se lahko uporabijo za proizvodnjo 
električne energije. Ker sta tudi ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov energije cilja te 
direktive, se vključijo tudi viri, ki se lahko uporabijo za hlajenje in ogrevanje. Za ogrevanje in 
hlajenje se lahko uporabi termalna energija iz talnih virov ter zračnih in vodnih virov. Zato 
bosta za namen te direktive, poleg geotermalne energije, upoštevani tudi aerotermalna 
energija (termalna energija iz zraka) in hidrotermalna energija (termalna energija iz vode).

Predlog spremembe 335
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, solno osmozo, vodno energijo, 
biomaso, plin, pridobljen iz odpadkov, 
plin, pridobljen z napravami za čiščenje 
odplak, in biopline;

Or. en
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Obrazložitev

Solna osmoza je nova vrsta tehnologije, ki se nanaša na proizvodnjo električne energije iz 
tlačnih razlik, ki jih pridobimo z osmozo med slano in sladko vodo. Možnosti za solno osmozo 
so predvsem na območju, kjer se reke iztekajo v morje.

Predlog spremembe 336
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, zrak iz okolja, geotermalne vire, 
valovanje, plimovanje, osmotske vire, 
vodno energijo, biomaso, plin, pridobljen 
iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami 
za čiščenje odplak, in biopline;

Or. en

Obrazložitev

Zrak iz okolja, ki ga uporabljajo toplotne črpalke, bi moral biti v direktivi jasno opredeljen 
kot obnovljivi vir energije. To bi opredelitev uskladilo s predlogom, da se zrak iz okolja ali 
geotermalna energija, ki jo uporabljajo toplotne črpalke, šteje kot cilj obnovljive energije v 
državi članici. Energija iz osmoze ima potencial za izkoriščanje razlike koncentracije soli med 
morsko in sladko vodo in bi tudi morala biti jasno opredeljena kot obnovljiva energija.

Predlog spremembe 337
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, zrak iz okolja, geotermalne vire, 
valovanje, plimovanje, osmotske vire, 
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pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

vodno energijo, biomaso, plin, pridobljen 
iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami 
za čiščenje odplak, in biopline;

Or. en

Obrazložitev

Zrak iz okolja, ki ga uporabljajo toplotne črpalke, bi moral biti v direktivi jasno opredeljen 
kot obnovljivi vir energije. To bi opredelitev uskladilo s predlogom, da se zrak iz okolja ali 
geotermalna energija, ki jo uporabljajo toplotne črpalke, šteje kot cilj obnovljive energije v 
državi članici. Energija iz osmoze ima potencial za izkoriščanje razlike koncentracije soli med 
morsko in sladko vodo in bi tudi morala biti jasno opredeljena kot obnovljiva energija.

Predlog spremembe 338
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, zrak v okolju, geotermalne vire, 
valovanje, plimovanje, osmotske procese,
vodno energijo, biomaso, plin, pridobljen 
iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami 
za čiščenje odplak, in biopline;

Or. fr

Obrazložitev

Zrak, ki nas obdaja, je treba upoštevati kot obnovljivi vir energije, ki se ga lahko izkorišča s 
toplotnimi črpalkami.
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Predlog spremembe 339
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, sneg
plin, pridobljen iz odpadkov, plin, 
pridobljen z napravami za čiščenje odplak, 
in biopline; Za namene te direktive je 
obnovljivi vir energije tudi odpadna 
toplota, pridobljena iz postopkov naštetih 
v Prilogi X, in ki ustreza merilom 
učinkovitosti iz Priloge Y;

Or. en

Obrazložitev

V sklopu direktive o obnovljivih virih energije je učinkovit način za preprečitev napačne 
spodbude k uporabi primarne energije namesto k uporabi odpadne energije opredelitev 
odpadne energije kot obnovljive energije za namen te direktive, pri čemer je treba zagotoviti, 
da se dosežejo vnaprej določena merila učinkovitosti za primarne postopke. Sneg se v 
nekaterih elektrarnah uporablja za hlajenje in bi zato moral biti vključen v opredelitev 
obnovljivih virov.

Predlog spremembe 340
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline, 
odpadna toplota iz soproizvodnje, naravno 
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hlajenje; to opredelitev je mogoče 
prilagoditi tehničnemu napredku, tako da 
Komisija ukrepa v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 21(3);

Or. en

Obrazložitev

„Odpadna toplota” je presežek toplote iz proizvodnje električne energije ali drugih 
industrijskih postopkov in bi jo bilo treba obravnavati kot energijo iz obnovljivih virov.
„Naravno hlajenje” se nanaša na hlajenje z odprtega morja, jezer in rek.

Da bi se upošteval prihodnji razvoj novih virov in tehnologij, bi Komisija morala biti 
pooblaščena, da opredelitev spremeni s postopkom komitologije.

Predlog spremembe 341
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To opredelitev je mogoče prilagoditi 
tehničnemu napredku, tako da Komisija 
ukrepa v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 21(3);

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi direktive o obnovljivi električni energiji 2001/77 obstaja več virov in tehnologij, 
kot je blato odpadnih voda, ki jih opredelitev obnovljive energije ne zajema. Da bi se 
upošteval prihodnji razvoj novih tehnologij, bi Komisija morala biti pooblaščena, da 
opredelitev spremeni s postopkom komitologije.
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Predlog spremembe 342
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka a – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opredelitev mora upoštevati tehnološki 
napredek, Komisija pa jo lahko prilagodi 
v skladu s postopkom iz člena 21(3);

Or. de

Obrazložitev

Da bi lahko upoštevali prihodnji razvoj novih tehnologij, mora Komisiji biti omogočeno, da v 
postopku komitologije spremeni opredelitev.

Predlog spremembe 343
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „Aerotermalna energija” pomeni 
energijo shranjeno v obliki toplote v 
zraku;

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja EU ne vsebuje usklajene opredelitve aerotermalne, geotermalne in hidrotermalne 
energije. Zato bi morala te opredelitve zagotoviti direktiva.

„Aerotermalna energija” se nanaša na termalno energijo v zraku (v atmosferi zemlje).
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Predlog spremembe 344
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) „Geotermalna energija“ pomeni 
energijo, ki je shranjena v obliki toplote 
pod trdnim zemeljskim površjem;

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja EU ne vsebuje usklajene opredelitve aerotermalne, geotermalne in hidrotermalne 
energije. Zato bi morala te opredelitve zagotoviti direktiva.

„Geotermalna energija“ se nanaša na termalno energijo v zemlji pod trdnim zemeljskim 
površjem.

Predlog spremembe 345
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 2 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) „Hidrotermalna energija“ pomeni 
energijo, ki je shranjena v obliki toplote v 
površinski vodi;

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja EU ne vsebuje usklajene opredelitve aerotermalne, geotermalne in hidrotermalne 
energije. Zato bi morala te opredelitve zagotoviti direktiva.

„Hidrotermalna energija“ se nanaša na termalno energijo v površinski vodi (reke, jezera ali 
morje).
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Predlog spremembe 346
Gunnar Hökmark

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 biološki material, ki 
ni povsem razgrajen ali okamnel;

Or. en

Obrazložitev

Biomasa je bila opredeljena na omejen način, z naštevanjem proizvodov in odpadkov 
sektorja, ki jih je treba obravnavati kot biomaso. Širša in splošnejša opredelitev bi zagotovila 
upoštevanje tudi drugih vrst biomase.

Predlog spremembe 347
Eija-Riitta Korhola

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 biološki material, ki 
ni povsem razgrajen ali okamnel;

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev „biomase“ je preveč ozka in izključuje nekatere/nove obnovljive vire (kot so 
alge). Širša opredelitev bi omogočila vključitev različnih vrst biomase. V ekologiji je biomasa 
opredeljena kot organska snov.

Predlog spremembe 348
Anni Podimata

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 biološko razgradljivi 
del proizvodov, odpadkov ali odstankov iz 
kmetijstva (vključno z rastlinskimi in 
živalskimi snovmi), gozdarstva ali s tem 
povezanih industrij, kot tudi biološko 
razgradljivi del industrijskih in komunalnih 
odpadkov ter blato odpadnih voda;

Or. en

Predlog spremembe 349
Reino Paasilinna

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

Or. en
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Obrazložitev

Šota je biološko razgradljiv del deloma propadle vegetacije in pomemben vir obnovljive 
energije v več evropskih državah, kot so Irska, Finska, Estonija, Združeno Kraljestvo 
(Škotska), Poljska, severna Nemčija, Nizozemska, Švedska in Danska.

Predlog spremembe 350
Lena Ek

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 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 ter iz ribogojstva;

Or. en

Obrazložitev

Alge so vedno bolj pomemben vir energije, zato mora biti izraz „ribogojstvo“ vključen v ta 
člen.

Predlog spremembe 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 

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

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev biomase v predlogu Komisije ne vključuje proizvodov iz ribogojstva, med katere 
spadajo alge, ki se jim pripisuje pomemben potencial za pridobivanje biodizla druge 
generacije.

Predlog spremembe 352
Vittorio Prodi

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 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 in dele proizvodov, 
ki se lahko predelajo v plin s postopkom 
visokotemperaturne obdelave;

Or. it

Obrazložitev

Sprememba je samo dopolnitev opredelitve biomase, ki se nahaja v členu.
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Predlog spremembe 353
Hannes Swoboda

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 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, ki niso fosilnega 
izvora;

Or. en

Obrazložitev

Da se izogne kakršni koli zmedi glede cilja te direktive, je treba pojasniti opredelitev biomase, 
zlasti z vključitvijo stranskih mineralnih izdelkov, obdelanih v rafineriji.

Predlog spremembe 354
Anne Laperrouze

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 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, ki niso fosilnega 
izvora;

Or. en
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Obrazložitev

Da se izogne kakršni koli zmedi glede cilja te direktive, je treba pojasniti opredelitev biomase, 
zlasti z vključitvijo stranskih mineralnih izdelkov, obdelanih v rafineriji.

Predlog spremembe 355
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene proizvodni industriji, 
prometu, gospodinjstvom, storitvenemu 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu, vključno z električno energijo in 
toploto, ki jo porabi energetska panoga za 
proizvodnjo električne in toplotne energije, 
ter izgubami električne energije in toplote 
pri distribuciji;

(c) „končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene končnega porabnika,
vključno z električno energijo in toploto, ki 
jo porabi energetska panoga za proizvodnjo 
električne in toplotne energije, ter 
izgubami električne energije in toplote pri 
distribuciji;

Or. en

Obrazložitev

Končni porabnik je povsem vključujoča kategorija.

Predlog spremembe 356
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene proizvodni industriji, 
prometu, gospodinjstvom, storitvenemu 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu,
vključno z električno energijo in toploto, 

(c) „končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene proizvodni industriji, 
prometu, gospodinjstvom, storitvenemu 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
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ki jo porabi energetska panoga za 
proizvodnjo električne in toplotne 
energije, ter izgubami električne energije 
in toplote pri distribuciji;

Or. de

Obrazložitev

Izračun končne porabe bi moral temeljiti na mednarodnih terminologiji in statistikah ter 
njihovi sočasni uskladitvi.

Predlog spremembe 357
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije 
(najmanj 50 % te energije mora izhajati iz 
odpadne toplote, soproizvodnje toplote in 
električne energije ali iz obnovljivih virov)
v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do enega ali več porabnikov;

Or. de

Obrazložitev

Energija se ne porablja samo v zgradbah, ampak tudi v obratih, ki niso nujno opredeljeni kot 
„zgradbe“. Da ne bi prišlo do nepotrebnega razlikovanja, bi bilo treba uporabiti bolj 
nevtralen pojem „porabnik“.
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Predlog spremembe 358
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb ali 
industrijske stranke za namene ogrevanja 
ali hlajenja prostorov ali za procesno 
ogrevanje ali hlajenje;

Or. de

Obrazložitev

Iz opredelitve mora biti jasno, da so v porabi daljinskega ogrevanja ali hlajenja zajete tudi 
industrijske stranke.

Predlog spremembe 359
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje, hlajenje ali za 
pripravo tekoče vode;

Or. en
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Obrazložitev

Daljinsko ogrevanje ne vključuje samo ogrevanja prostorov, procesnega ogrevanja ali 
hlajenja, temveč tudi pripravo tekoče vode. Z izpolnjevanjem teh zahtev daljinsko ogrevanje 
prispeva k nadomestilom fosilnih goriv.

Predlog spremembe 360
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

„daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ pomeni 
distribucijo toplotne energije v obliki pare, 
vroče vode ali ohlajenih tekočin iz 
centralnega proizvodnega vira prek 
omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje, hlajenje ali za 
ogrevanje tekoče vode ;

Or. en

Obrazložitev

Daljinsko ogrevanje se uporablja za ogrevanje tekoče vode. Tudi to je treba vključiti v to 
direktivo.

Predlog spremembe 361
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
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procesno ogrevanje ali hlajenje; procesno ogrevanje, hlajenje ali za 
ogrevanje vode;

Or. en

Obrazložitev

Daljinsko ogrevanje ne vključuje samo ogrevanja prostorov, procesnega ogrevanja ali 
hlajenja, temveč tudi ogrevanje vode v zgradbah.

Predlog spremembe 362
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje, hlajenje ali za 
ogrevanje vode;

Or. en

Obrazložitev

Daljinsko ogrevanje ne vključuje samo ogrevanja prostorov, procesnega ogrevanja ali 
hlajenja, temveč tudi ogrevanje vode v zgradbah.

Predlog spremembe 363
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) „Toplota talnega vira“ je sončna 
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energija, ki je shranjena v zgornjih 
plasteh zemeljske skorje in se jo pridobiva 
iz kamnin, vode in mehkih zemljin. 

Or. sv

Obrazložitev

Za pridobivanje toplotne energije iz talnih virov in žive skale se uporabljajo različne 
tehnologije. Ker posamezne države članice uporabljajo različne ocene učinka na okolje in 
postopke za izdajo dovoljenj glede na to, ali je pridobljena energija toplota talnega vira 
(shranjena sončna energija) ali geotermalna energija geološkega izvora, bi bilo treba to 
razlikovati v opredelitvah.

Predlog spremembe 364
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) „Geotermalna energija“ je energija, 
ki izvira iz geološkega procesa in je 
shranjena v obliki toplote pod trdnim 
zemeljskim površjem.

Or. sv

Obrazložitev

Za pridobivanje toplotne energije iz talnih virov in žive skale se uporabljajo različne 
tehnologije. Ker posamezne države članice uporabljajo različne ocene učinka na okolje in 
postopke za izdajo dovoljenj glede na to, ali je pridobljena energija toplota talnega vira 
(shranjena sončna energija) ali geotermalna energija geološkega izvora, bi bilo treba to 
razlikovati v opredelitvah.
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Predlog spremembe 365
Werner Langen

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 v skladu s prilogo 
VII;

Or. de

Obrazložitev

Za doseganje kontinuitete in pravne jasnosti je treba prevzeti opredelitve v skladu s členom 2 
Direktive 2003/30. Opredelitev bioetanola je treba uskladiti z veljavno nomenklaturo.

Predlog spremembe 366
Mechtild Rothe

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;

____________
Podkategorije biogoriv se opredelijo v skladu z 
Direktivo 2003/30/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe 
biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju 
prevoza.

Or. en

Obrazložitev

Podrobne opredelitve biogoriv se nahajajo v Direktivi 2003/30/ES in so podane v opombi.
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Predlog spremembe 367
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „Celulozno biogorivo“: biogorivo, 
pridobljeno iz celuloze, polceluloze ali 
lignina, ki izvira iz obnovljive biomase.

Or. en

Predlog spremembe 368
Henrik Lax

Predlog direktive
Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „mokrišče“ pomeni zemljišče, ki je 
pokrito ali nasičeno z vodo stalno;

Or. en

Obrazložitev

Ker je mokrišče del trajnostnih meril, opisanih v členu 15, mora biti opredeljeno. Vendar pa 
obstajajo zemljišča, ki niso opredeljena kot mokrišča, vendar so večji del leta pokrita z vodo, 
zlasti, če to omogočajo vremenski pogoji. Zato se lahko samo stalno pokritost z vodo sprejme 
kot merilo za mokrišče.

Predlog spremembe 369
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „neobdelano, degradirano ali 
obrobno zemljišče“ je zemljišče, ki ni gozd 
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ali mokrišče in od leta 1990 to tudi ni bilo, 
ki nima velike ohranitvene vrednosti ali ni 
v neposredni bližini takšnega zemljišča ali 
znotraj dragocenih narodnih ali vladnih 
zaščitenih območij ter se ni uporabljalo za 
kmetijske namene vsaj 10 let; vendar je to 
obdobje lahko krajše ali daljše, odvisno od 
tega, ali se zemljišče nahaja v severni ali 
južni Evropi, in od faktorjev, kot so višina, 
podnebje ali običajna flora in favna.

Or. sv

Obrazložitev

Neobdelano, degradirano ali obrobno zemljišče se pojmuje različno od ene države članice do 
druge, kot velja tudi za razlog pripisovanja posameznih tipov zemljišč tem kategorijam.
Omejitve, ki jih določa poročilo, niso izvedljive v državah z naravnim obdobjem rasti gozda 
med 100 in 120 let. Posledično se severnih delov Skandinavije (ki obsegajo okoli 50 % teh 
držav) ne more obravnavati kot degradiranih zemljišč. V nekaterih delih Evrope se zemlje 
dalj časa ne obdeluje, da bi se ohranilo običajno floro in favno.

Predlog spremembe 370
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „potrdilo o izvoru“ pomeni elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov;

(g) „potrdilo o izvoru“ pomeni elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov, in ki ga je mogoče 
prenesti v skladu s to direktivo;

Or. de

Obrazložitev

Za izpolnitev ciljev Evropske unije glede čim nižjih stroškov za državljane bi prenosljivost 
potrdil o izvoru morala biti standardna. V členu 9 so določena pravila za primere, ko bi 
trgovanje s potrdili o izvoru ogrožalo varnost oskrbe države članice.
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Predlog spremembe 371
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „potrdilo o izvoru“ pomeni elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov;

(g) „potrdilo o izvoru“ pomeni elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz 
trajnostnih obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 372
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „certifikat za doseganje ciljev“ pomeni 
posebno označen elektronski dokument, ki 
ima vlogo dokazila, da je bila določena
količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov, in ki ga je mogoče 
uporabiti za doseganje zavezujočih ciljev v 
državi članici, ki je izdala certifikat, ali 
drugih v državah članicah;

Or. de

Obrazložitev

Potrdila o prenosu so namenjena samo doseganju ciljev in jih ni mogoče primerjati s potrdili 
o izvoru.
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Predlog spremembe 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „program podpore“: pomeni program 
na podlagi tržne intervencije države 
članice, ki prispeva k temu, da se energija 
iz obnovljivih virov uveljavi na trgu z 
zmanjševanjem stroškov proizvodnje te 
energije, povečanjem cene, po kateri se 
lahko prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi obveznosti 
glede obnovljivih virov energije ali 
drugače;

(h) „program podpore”: pomeni program 
na podlagi intervencije države članice, 
preko katere se ustvari ali okrepi 
spodbude za povečanje uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Nacionalni programi 
podpore vključujejo predvsem obveznosti 
glede obnovljivih virov energije, pomoči 
pri naložbah, davčnih oprostitev ali 
olajšav in mehanizmov neposredne 
podpore cenam, zlasti programov premij 
ter nabavnih cen;

Or. es

Obrazložitev

Programi podpore za obnovljivo energijo so učinkovita orodja, saj so te vire postavila na 
mesto, ki ga imajo v Evropski uniji, in za njihov razvoj v prihodnosti, zato potrebujejo 
primerno opredelitev in upoštevanje v direktivi.

Predlog spremembe 374
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „program podpore“ pomeni program 
na podlagi tržne intervencije države 
članice, ki prispeva k temu, da se energija 
iz obnovljivih virov uveljavi na trgu z 
zmanjševanjem stroškov proizvodnje te 
energije, povečanjem cene, po kateri se 
lahko prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi obveznosti 
glede obnovljive energije ali drugače;

(h) „program podpore“ pomeni, da se 
energija iz obnovljivih virov uveljavi na 
trgu z zmanjševanjem stroškov proizvodnje 
te energije, povečanjem cene, po kateri se 
lahko prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi obveznosti 
glede obnovljive energije ali drugače; Ti 
„programi podpore“ obsegajo zlasti 
kvotne obveznosti s tržnimi zelenimi 
certifikati, naložbeno pomočjo, davčnimi 
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oprostitvami ali olajšavami, vračanjem 
davkov in neposrednimi programi zaščite 
cen, še posebej programi nadomestil in 
premij za dovajanje toka.

Or. de

Obrazložitev

Posebna podpora in spodbujanje tehnologij za obnovljivo energijo bi morala temeljiti na 
nacionalnih tarifah za dovajanje toka.

Predlog spremembe 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „potrdilo o prenosu“ pomeni posebno 
označen elektronski dokument, ki ima
vlogo dokazila, da je bila določena 
količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov, in ki ga je mogoče 
uporabiti za doseganje ciljev držav članic;

Or. de

Obrazložitev

Potrdilo o prenosu je dokazilo o deležu obnovljive energije, ki ga izdajo države članice, 
potrdilo o izvoru pa je dokazilo, ki ga izdajo proizvajalci, dobavitelji ali porabniki energije.

Predlog spremembe 376
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „novi obrati“ pomenijo obrate, ki 
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proizvajajo energijo iz obnovljivih virov in 
so začeli obratovati po začetku veljave te 
direktive, ali pa so po začetku veljave te 
direktive kot gorivo začeli uporabljati 
biomaso namesto običajnih virov energije, 
ali obrate, ki so po začetku veljave te 
direktive povečali svojo proizvodno 
zmogljivost.

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev pojma „novi obrati“ omogoča lažje razumevanje besedila ter vključitev 
zamenjave vira energije in povečanja zmogljivosti.

Predlog spremembe 377
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(Ia) „naprava za soproizvodnjo“, naprava 
za proizvodnjo električne in toplotne 
energije v obliki pare, vroče vode ali 
ohlajenih tekočin za namene ogrevanja 
ali hlajenja prostorov ali za hlajenje ali 
proizvodnjo pare za industrijska območja.

Or. fr

Obrazložitev

Naprave za soproizvodnjo igrajo zelo pomembno vlogo v energetskih sistemih držav članic, ki 
se bo v prihajajočih letih še okrepila, ko bo delež energije iz biomase postajal pomembnejši.
Naprave za soproizvodnjo imajo zelo velike izkoristke (dosti večje kot klasične toplotne 
centrale ali industrijski in stanovanjski kotli) in se jih lahko dobro uporablja v kombinaciji z 
biomaso in biogorivi.
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Predlog spremembe 378
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „Dovoljenje za trgovanje z biogorivi“ 
pomeni dokument v elektronski obliki, ki 
zagotavlja dokaz, da je bila določena 
količina biogoriva, ki izpolnjuje 
pomembna merila trajnosti v členu 15, 
namenjena porabi v prometu na trgu 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Sistem potrdil o izvoru bi bilo treba razširiti, da bi vključeval biogoriva v ločenem sistemu 
trgovanja z dovoljenji, s čimer bi zagotovili večjo prožnost pri doseganju ciljev za biogoriva 
in preprečili nepotrebne fizične premike biogoriv. Predlagani sistem bo posegel v podporne 
ukrepe, ki sedaj v državah članicah urejajo področje biogoriv, na primer v obveznosti s tem v 
zvezi, nadgrajuje in usklajuje pa tudi programe za trgovanje z dovoljenji za biogoriva, ki že 
obstajajo v večjih državah članicah EU. 

Predlog spremembe 379
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „biometan“ je metan, proizveden iz 
obnovljivih virov, ki je izboljšan do 
kakovosti naravnega plina.

Or. en

Obrazložitev

Biometan (metan, proizveden iz obnovljivih virov, ki je izboljšan do kakovosti naravnega 
plina) je vključen v opredelitev biogoriv, saj je vedno spregledan.
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Predlog spremembe 380
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „območje velike ohranitvene 
vrednosti“ pomeni:
– območja z veliko koncentracijo biotske 
raznovrstnosti (na primer endemičnost, 
ogrožene vrste, zavetja), ki je pomembna v 
svetovnem, regionalnem ali nacionalnem 
merilu;
– velika območja zemeljskega površja, 
pomembna v svetovnem, regionalnem ali 
nacionalnem merilu, kjer obstajajo za 
življenje sposobne populacije večine ali 
vseh v naravi živečih primerkov vrste v 
naravni razporeditvi in količini;
– območja z redkimi ali ogroženimi 
ekosistemi;
– območja, ki nudijo osnovno naravno 
podporo v kritičnih razmerah (na primer 
zaščita porečij, obvladovanje erozije);
– območja, ki so ključnega pomena za 
zadovoljevanje osnovnih potreb lokalnih 
skupnosti (npr. za preživetje, zdravje);
– območja ključnega pomena za 
tradicionalno kulturno identiteto lokalnih 
skupnosti (območja velikega kulturnega, 
ekološkega, gospodarskega ali verskega 
pomena, opredeljena v sodelovanju s 
takšnimi lokalnimi skupnostmi);

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev 'območje velike ohranitvene vrednosti' je potrebna za člen 15.3. Okvir za veliko 
ohranitveno vrednost je najprej razvila organizacija Forest Stewardship Council (FSC) (od 
takrat je vključen v sistem certificiranja FSC); zagotavlja trden okvir za opredeljevanje 
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območij velike ohranitvene vrednosti, ki jih lahko ali pa jih ne more zaščititi nacionalna 
zakonodaja ali mednarodne konvencije.

Predlog spremembe 381
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „prometni podsektorji“ pomenijo
železniški in cestni promet ter promet po 
celinskih plovnih poteh.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z načelom „onesnaževalec plača“ (člen 174(2), naslov XIX Pogodbe ES) morajo k 
povečanju deleža obnovljive energije prispevati načini prevoza, ki so zdaj največji porabniki 
fosilne energije in proizvajalci emisij CO2. Opredelitev prometnih podsektorjev je pogoj za 
pravično in pregledno razporeditev bremena.

Predlog spremembe 382
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 2 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) „dobavitelj goriva“ je pravna oseba, 
ki zagotavlja gorivo, namenjeno porabi v 
prometu, na potrošniški trg do kraja 
plačila trošarin.

Or. en

Obrazložitev

Odgovornost bi morala jasno nositi ponudnik biogoriva, ki naj bi si pridobil veljavno 
potrdilo, in dobavitelj goriva, ki naj bi v postopku razkritja potrdilo predal z namenom 
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zagotavljanja skladnosti. Ponudnik biogoriva je neposredno vključen v dobavno verigo 
biogoriv, ima dostop do vseh podatkov o toplogrednih plinih in trajnosti, zato bi moral biti 
odgovoren. Jasno določena odgovornost okrepi lastništvo, skladnost in zanesljivost podatkov.

Predlog spremembe 383
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 2 – točka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ic) „dobavitelj biogoriva“ je pravna 
oseba, ki proizvaja biogorivo v Evropski 
uniji ali zunaj nje za izvoz Evropski uniji.

Or. en

Obrazložitev

Odgovornost bi morala jasno nositi ponudnik biogoriva, ki naj bi si pridobil veljavno 
potrdilo, in dobavitelj goriva, ki naj bi v postopku razkritja potrdilo predal z namenom 
zagotavljanja skladnosti. Ponudnik biogoriva je neposredno vključen v dobavno verigo 
biogoriv, ima dostop do vseh podatkov o toplogrednih plinih in trajnosti, zato bi moral biti 
odgovoren. Jasno določena odgovornost okrepi lastništvo, skladnost in zanesljivost podatkov.

Predlog spremembe 384
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 2 – točka i d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(id) „masna bilanca“ je metoda, s katero 
je mogoče prikazati, da je bila pošiljka 
zadevnih surovin ali biogoriva odvzeta 
fizičnemu viru, v katerem so bile surovine 
ali biogorivo, katerih značilnosti glede 
trajnosti so opisane v priloženi 
dokumentaciji, dodane predhodno in da 
odvzeta količina surovin ali biogoriva, s 
katerimi je ta dokumentacija povezana, ne 
presega dodane količine.
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Or. en

Obrazložitev

To opredelitev predlaga Komisija v SEC (2008) 85 Vol II (delovni dokument služb Komisije).
Evropski sistem za trajnost biogoriv bi moral priznati dva praktična sistema za upravljanje z 
informacijami preko dobavne verige (masna bilanca, sistem certifikatov za trženje), ne pa 
predpisati le ene metode. Operaterjem je treba dati možnost, da sami izberejo najustreznejšo 
metodo za vsak primer posebej, saj bi tako zagotovili proizvodnjo trajnostnih biogoriv na 
stroškovno najučinkovitejši način.

Predlog spremembe 385
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 2 – točka i e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ie) „Sistem certifikatov za trženje“ je 
metoda s katero se lahko prikaže, da je 
bila količina surovin ali biogoriv, enaka 
količini zadevne pošiljke, in ki ima 
trajnostne značilnosti, opisane v povezani 
dokumentaciji, že proizvedena nekje v 
svetu, in da ta dokumentacija še ni bila in 
ne bo povezana s katero koli drugo 
pošiljko biogoriva za namene preverjanja 
trajnosti.

Or. en

Obrazložitev

To opredelitev predlaga Komisija v SEC (2008) 85 Vol II (delovni dokument služb Komisije).
Evropski sistem za trajnost biogoriv bi moral priznati dva praktična sistema za upravljanje z 
informacijami preko dobavne verige (masna bilanca, sistem certifikatov za trženje), ne pa 
predpisati le ene metode. Operaterjem je treba dati možnost, da sami izberejo najustreznejšo 
metodo za vsak primer posebej, saj bi tako zagotovili proizvodnjo trajnostnih biogoriv na 
stroškovno najučinkovitejši način.
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Predlog spremembe 386
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji za uporabo energije iz obnovljivih 
virov

Cilji in ukprei za uporabo energije iz 
obnovljivih virov

Or. en

Predlog spremembe 387
Mechtild Rothe

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, da bi 
zagotovili, da bo obvezni cilj 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije 
Skupnosti leta 2020 dosežen.

Or. en

Obrazložitev

Marca 2007 se je Evropski svet odločil za uvedbo zavezujočega cilja 20-odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije do leta 2020.
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Predlog spremembe 388
Lambert van Nistelrooij

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, pod 
pogojem, da se to lahko doseže na 
trajnosten način.

Or. en

Obrazložitev

When the target cannot be met in a sustainable manner, it should be postponed.

Predlog spremembe 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dve ali več držav članic lahko za 
izkoriščanje sinergije skupaj izpolnijo 
cilje iz priloge IA;
(a) Države članice lahko v ta namen 
izdelajo sistem, ki osebam omogoča 
prenos certifikatov za doseganje ciljev na 
tretje osebe, ki jih je v skladu s členom 10 
mogoče uporabiti za izpolnitev 
nacionalnih ciljev;
(d) dve ali več držav članic se lahko 
dogovori za medsebojni statistični prenos 
energije iz obnovljivih virov, da bi dosegle 
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svoje nacionalne cilje;
(c) Države članice se lahko dogovorijo o 
izvedbi skupnih projektov, pri katerih ena 
država članica podpira projekte za 
spodbujanje obnovljive energije v drugi 
državi članici, da bi sorazmerni delež tako 
pridobljene obnovljive energije uporabila 
za izpolnitev ciljev.
(d) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori o skupni izpolnitvi ciljev, 
predvsem tako, da ustvarijo skupne 
čezmejne sisteme podpore ali pa svoje 
nacionalne sisteme odprejo za energijo iz 
drugih držav članic. V tem primeru 
morajo skupaj predložiti dokazilo o deležu 
obnovljive energije v končni porabi, ki bi 
ga dokazale skupaj, če bi svoje cilje 
izpolnile posamezno.

Or. de

Obrazložitev

Za izpolnitev ciljev je potreben prožen pristop med državami članicami.

Predlog spremembe 390
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dokler ni vseevropskega sistema 
podpore za energijo iz obnovljivih virov, 
morajo za izpolnitev ciljev v skladu s to 
direktivo učinkovito delovati različni 
nacionalni sistemi podpore, zlasti
a) za izpolnitev nacionalnih in 
vseevropskih razvojnih ciljev,
b) za izpolnitev okoljevarstvenih ciljev, ki 
temeljijo na nacionalnih sistemih 
podpore, in sicer na način, ki najbolj 
ustreza nacionalnim zmogljivostim in 
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razmeram v posamezni državi, in 
c) za zagotovitev zanesljive in 
uravnotežene oskrbe z energijo.
Za učinkovito izvajanje predvidenih ciljev 
iz te direktive mora državam članicam biti 
prepuščena odločitev o tem, ali in v 
kolikšnem obsegu bodo pri spodbujanju 
svojih nacionalnih sistemov podpore 
uporabile energijo iz obnovljivih virov, ki 
je bila proizvedena v drugih državah 
članicah. Po potrebi lahko to pomeni tudi 
omejevanje trgovine.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba nacionalnih sistemov podpore je trenutno najbolj obetajoče sredstvo za izpolnitev 
ciljev iz te direktive.

Predlog spremembe 391
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Skupni cilj Evropske unije glede 
porabe energije iz obnovljivih virov 
izražen v deležu končne porabe energije 
leta 2020 je vsaj 20 odstotkov.

Or. en

Obrazložitev

Poleg dejanskega vključevanja energije iz obnovljivih virov na obstoječi energetski trg je 
namen te direktive, da se zagotovi, da bo Skupnost dosegla cilj 20-odstotnega deleža energije 
iz obnovljivih virov leta 2020, kot je marca 2007 sklenilo 27 voditeljev vlad in držav.
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Predlog spremembe 392
Herbert Reul

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.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Določen bi moral biti samo končni cilj, saj se morajo države članice v okviru načela 
subsidiarnosti same odločiti, kako in kdaj bodo izpolnile svoje cilje. To je nenazadnje odvisno 
tudi napredka tehnologije, ki ga ni mogoče napovedati.

Predlog spremembe 393
Fiona Hall

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. 2. Države članice uvedejo ustrezne 
ukrepe, da bi zagotovile, da je delež 
energije iz obnovljivih virov enak ali večji 
od obveznih najnižjih notranjih ciljev iz 
dela B Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Z obveznimi notranjimi cilji pa je treba zagotoviti, da se doseže hiter napredek pri razvoju 
obnovljivih virov.
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Predlog spremembe 394
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V odsotnosti vseevropskega programa 
pomoči in da bi zagotovili, da bodo 
nacionalni programi podpore učinkovito 
sledili ciljem te direktive, se države članice 
lahko odločijo, ali in v kolikšni meri bodo 
za energijo iz obnovljivih virov, 
proizvedeno v drugih državah članicah, 
dovolile izkoristiti svoj nacionalni 
program podpore, ter ali in v kolikšni 
meri bodo za energijo iz obnovljivih virov, 
proizvedeno na njihovem ozemlju, 
dovolile izkoristiti nacionalni program 
podpore drugih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Amen dodatka je, da se znova poudari, da morajo nacionalni sistemi podpor ostati pod 
nadzorom držav članic.

Predlog spremembe 395
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Dve ali več držav članic lahko s 
skupnimi dejavnostmi iz člena 9, 10 ali 
10a skupaj zasledujejo obvezne 
posamezne nacionalne cilje.

Or. en
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Obrazložitev

Dvo- ali večstransko sodelovanje pri zasledovanju posameznih nacionalnih ciljev alhko 
državam članicam omogoči razvoj energije iz obnovljivih virov na bolj prožen in učinkovit 
način.

Predlog spremembe 396
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

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 8%
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici, vendar samo pod pogojem, 
da energija iz obnovljivih virov v prometu 
izpolnjuje merila okoljske trajnosti iz 
člena 15. Ta cilj se na podlagi poročanja 
Komisije redno spremlja, vsake tri leta z 
začetkom leta 2012, kot je določeno v 
členu 20.

Pri izračunu skupne porabljene energije v 
prometu za namene prvega pododstavka 
se ne upoštevajo naftni derivati, ki niso 
bencin in dizelsko gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi vseh neznank, povezanih z učinki hitro rasteče proizvodnje pogonskih biogoriv, ki 
temeljijo na agrogorivih, je nujno treba izbrati previden in postopen pristop. Predlagani 
obvezni cilj 10-odstotnega deleža se zdi preveč optimističen. Cilj ne bi smela biti uresničitev 
cilja za vsako ceno, temveč izvajanje politik, ki znatno koristijo okolju. Dober pristop bi bil 
zato, da se zniža cilj in razvije politiko, ki bi temeljila na rednih pregledih in „sprotnem 
učenju“, tako glede skupnih ciljev kot glede okvirnih politik in metodologije.
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Predlog spremembe 397
Nikolaos Vakalis

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 virov v 
prometu v letu 2015 enak 4% končne 
porabe energije v prometu v tej državi 
članici. Komisija lahko na podlagi 
rezultatov spremljanja in poročanja, ki sta 
zahtevana v členu 20, pravočasno 
predlaga, da se ta direktiva spremeni, tako 
da države članice zagotovijo, da se delež 
energije iz obnovljivih virov v prometu 
med leti 2015 in 2020 poveča.

Or. en

Obrazložitev

Do leta 2015 bi bilo treba določiti nižji cilj, ki bi temeljil na posodobljenih podatkih in na 
tem, kako se bodo biogoriva druge generacije razvijala v prihodnosti, kasneje pa ga povečati.
Do 4 % cilja pridemo, če upoštevamo okvirno usmeritev iz priloge IB, po kateri naj bi države 
članice konec leta 2014 dosegle 35 % svojega cilja za leto 2020. Ob uporabi matematične 
formule iz priloge IB in glede na to, da so biogoriva leta 2005 znašala 1 % goriv za prevoz, 
lahko sklepamo, da bi moral biti cilj za leto 2015 približno 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 
1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Predlog spremembe 398
Pilar Ayuso

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 virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10%
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici, vendar samo pod pogojem, 
da energija iz obnovljivih virov v prometu 
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izpolnjuje merila okoljske trajnosti iz 
člena 15. Do konca 2015 lahko države 
članice določijo cilj 1% končne porabe 
energije v prometu iz celuloznih biogoriv, 
bioplina in biogoriv iz odpadnega 
rastlinskega ali živalskega olja ali olja iz 
neživilskih rastlin. Države članice 
zagotovijo, da leta 2020 vsaj 2% končne 
porabe energije v prometu izhaja iz 
uporabe celuloznih biogoriv, bioplina in 
biogoriv iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja ali olja iz neživilskih 
rastlin. Te cilje se na podlagi poročanja 
Komisije redno spremlja, vsake tri leta z 
začetkom leta 2012, kot je določeno v 
členu 20.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili postopno doseganje cilja od začetka veljavnosti direktive, je treba določiti 
vmesni cilj za leto 2015. Evropski svet je kot enega od pogojev za cilj 10% deleža energije iz 
obnovljivih virov v prometu določil razpoložljivost biogoriv druge generacije. Z določitvijo 
drugotnega cilja za celulozna in napredna biogoriva je ta pogoj izpolnjen.

Predlog spremembe 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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 virov v 
prometu v letu 2020 enak 10% končne 
porabe energije v prometu v tej državi 
članici.

Evropska unija za obdobje do leta 2020 
določi vmesne najnižje vrednosti, in sicer 
6 % za leto 2012 in 8 % za leto 2016.

Or. de
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Obrazložitev

Delež obnovljive energije v prometu je zelo ambiciozen cilj, zato bi za začetek bilo dovolj, da 
bi do leta 2020 dosegli ciljno vrednost 10 %. Ustrezni obvezni vmesni cilji za biogoriva iz 
člena 3(3) so pomembni kot časovni načrt za vzpostavitev evropskega gospodarstva na 
področju biogoriva.

Predlog spremembe 400
Herbert Reul

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 obnovljivih virov v cestnem prometu 
v letu 2020 najmanj enak 10% glede na 
energijo v tej državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Načeloma cilj 10% obnovljivih goriv v cestnem prometu nima za učinek „10% deleža energije 
iz obnovljivih virov“. Spremenjeno besedilo bo zagotovilo doslednost skupnih načel, ki jih 
uvaja direktiva, zlasti z metodologijo izračunavanja iz priloge VII.

Predlog spremembe 401
Dorette Corbey

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 virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici. Vsaj 30 % tega cilja se bo 
doseglo z uporabo elektrike ali vodika iz 
obnovljivih virov, ali energije iz biomase 
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iz lesne celuloze ali alg.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 10-odstotnega deleža obnovljive energije v prometnem sektorju je mogoče doseči z 
uporabo virov energije, kot je biomasa, električna energija ali vodik. Na popolnem trgu lahko 
udeleženci na trgu sami izbirajo med tehnologijami. Vendar trg običajno spodbuja, da se 
izberejo možnosti, pri katerih se naložbe najhitreje povrnejo. Za spodbujanje obetavnih 
možnosti, kot sta električna energija in vodik, so potrebni podcilji. Poleg tega obstaja splošna 
zaskrbljenost glede zadevnega cilja, Evropska agencija za okolje je na primer svetovala, da se 
poraba t. i. biogoriva prve generacije ohrani pod 10 odstotki.

Predlog spremembe 402
Paul Rübig

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 virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici. Za delež obnovljive energije 
pri električni energiji za železniški promet, 
ki jo dobavljajo proizvajalci oziroma 
trgovci z električno energijo, velja enak 
cilj kot za delež obnovljive energije pri 
porabi energije v cestnem prometu.
Vsaka država članica za prometne 
podsektorje določi, kolikšen delež bodo za 
izpolnitev skupnega cilja prispevali 
posamezni podsektorji in kolikšen delež 
energije iz obnovljivih virov glede na 
končno porabo posameznega podsektorja 
bo poskušala doseči do 2020.

Or. de
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Obrazložitev

Brez predlagane spremembe bi za električne železnice glede deleža obnovljive energije v 
primerjavi s preostalim prometnim sektorjem veljal znatno višji cilj sektorja električne 
energije. Ta sprememba bo preprečila, da bodo za železniški promet veljala neprimerno 
visoka dodatna bremena. Sprememba zagotavlja upoštevanje  načela „onesnaževalec plača“ 
(člen 174(2), naslov XIX Pogodbe ES) in preglednost glede porazdelitve bremen.

Predlog spremembe 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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. 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, pri čemer morajo pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki se 
štejejo za cilje, izpolniti trajnostna merila, 
določena v členu 15. Do konca leta 2015 
lahko države članice postavijo cilj 
najmanj enak 1 % končne porabe energije 
v prometu iz celuloznega biogoriva.
Vsaka država članica zagotovi, da je delež 
energije iz celuloznega biogoriva v 
prometu leta 2020 enak najmanj 2 % 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je kot enega od pogojev za cilj 10% deleža energije določil razpoložljivost 
biogoriv druge generacije. Z določitvijo drugotnega cilja za celulozna biogoriva je ta pogoj 
izpolnjen.
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Predlog spremembe 404
Fiona Hall

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 virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici, in da se energetska 
učinkovitost v prometu izboljša za vsaj 
20% do leta 2020 glede na leto 2005. 
Obnovljivi viri v prometu izpolnjujejo 
merila gospodarske, okoljske in socialne 
trajnosti iz člena 15 ter se bodo na podlagi 
poročanja Komisije od leta 2010 naprej 
redno spremljali, kot je določeno v členu 
20.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, je njegova obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji bistvenega pomena. Zelo previdni moramo 
biti pri razvijanju obnovljivih energij za prevoz, saj lahko ima povečanje proizvodnje biogoriv 
nepredvidljive posledice za družbo in okolje. Zato je bistveno, da Komisija to dejavnost 
spremlja dovolj zgodaj in pogosto.

Predlog spremembe 405
Lambert van Nistelrooij

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 virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici, pod pogojem, da se to lahko 
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doseže na trajnosten način.

Or. en

Obrazložitev

Kadar se cilja ne da doseči na trajnostni način, bi se ga moralo odložiti.

Predlog spremembe 406
Eija-Riitta Korhola

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 virov in šote, 
ki izpolnjuje merila trajnosti, v prometu v 
letu 2020 najmanj enak 10 % končne 
porabe energije v prometu v tej državi 
članici.

Or. en

Obrazložitev

Šota je počasi obnovljiva biomasa. Šota, ki izpolnjuje merila trajnosti (potrjena proizvodnja 
šote iz že izsušenih gozdnih močvirij in močvirnatih območij), se mora upoštevati v cilju za 
biogoriva. Z uvrstitvijo šote med delno obnovljive vire bi se EU približala svojim ciljem.

Predlog spremembe 407
Lena Ek

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 

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

Or. en

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 trajnostne 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.

Predlog spremembe 408
Hannes Swoboda

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 virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 7%
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev

10-odstotni cilj biogoriv, bi lahko imel negativen vpliv na prehrano in druga bistvena 
področja, zato je 7-odstotni cilj bolj realističen in bolj ustreza trajnostnim merilom.

Predlog spremembe 409
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija bi morala v svojih 
zakonodajnih predlogih. zlasti na 
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področju okolja, upoštevati vpliv na 
uporabo obnovljive energije in se izogniti 
konfliktu interesov.

Or. de

Obrazložitev

Pri izvajanju okoljskih in podnebnih ciljev EU v okviru skladne in skupne strategije za 
okoljsko in energetsko politiko je treba upoštevati medsebojne vplive (kot na primer vplive 
okvirne direktive o vodah na pridobivanje vodne energije) in odpraviti neskladnosti.

Predlog spremembe 410
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Državi članici, ki ji ne uspe doseči 
njenih vmesnih ciljev glede deleža 
energije iz obnovljivih virov, Evropska 
komisija določi učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne kazni.

Or. en

Obrazložitev

Brez kazni države članice lahko ne dosežejo njihovih vmesnih ciljev, kar bi oviralo postopen 
razvoj trga z obnovljivo energijo in ogrozilo doseganje ciljev za leto 2020.

Predlog spremembe 411
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri spodbujanju obnovljive energije se 
mora zagotavljati razpoložljivost lesa, ki 
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se uporabi kot industrijska surovina. Da 
se preprečijo spori med predelovalno 
industrijo in energetskim sektorjem, ne 
sme biti subvencij v korist uporabe lesnih 
surovin v proizvodnji energije.

Or. en

Obrazložitev

Pri spodbujanju obnovljive energije se mora zagotavljati razpoložljivost lesa, ki se uporabi 
kot industrijska surovina, ker: predelava lesnih izdelkov omogoča 13-krat več delovnih mest 
in 8-krat večjo dodano vrednost v primerjavi z neposredno porabo energije; mora pri uporabi 
naravnih virov in proizvodnji bioenergije veljati načelo učinkovitosti; da se preprečijo spori 
med predelovalno industrijo in energetskim sektorjem, ne sme biti subvencij v korist uporabe 
lesnih surovin v proizvodnji energije; mora se spodbujati zbiranje lesnih in gozdnih ostankov.

Predlog spremembe 412
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če država članica ne uresniči 
skupnega cilja glede deleža energije iz 
obnovljivih virov, se bodo ocenila vsa 
njena prizadevanja za zmanjšanje emisij.

Or. cs

Obrazložitev

Glavni motiv in cilj je zmanjšanje emisij CO2. Doseganje tega cilja vključuje tudi energetske 
vire z nizkimi emisijami ali brez emisij CO2, kot so jedrska energija in čisti premog.
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Predlog spremembe 413
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se država članica odloči zmanjšati 
proizvodno zmogljivost vrste energije, ki 
ne prispeva k emisijam CO2, se njen ciljni 
delež energije iz obnovljivih virov poveča 
za enako količino.

Or. sv

Obrazložitev

Emisije CO2 se ne smejo povečevati zaradi nadomestitve energetskih virov, ki zmanjšujejo 
emisije CO2, z uvozom. Da bi se zagotovilo prihodnjo oskrbo z energijo v EU, se ne sme 
znatno zmanjšati količine energije, ki jo določena država prispeva k notranjemu 
energetskemu trgu. Zelo pomembno je, da se ne ogroža skupnega cilja zmanjšanja emisij.

Predlog spremembe 414
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Dokler ni vseevropskega sistema 
podpore za energijo iz obnovljivih virov, 
morajo za izpolnitev ciljev v skladu s to 
direktivo učinkovito delovati različni 
nacionalni sistemi podpore, zlasti
a) za izpolnitev nacionalnih in 
vseevropskih razvojnih ciljev,
b) za izpolnitev okoljevarstvenih ciljev, ki 
temeljijo na nacionalnih sistemih 
podpore, in sicer na način, ki najbolj 
ustreza nacionalnim zmogljivostim in 
razmeram v posamezni državi, in 
c) za zagotovitev zanesljive in 
uravnotežene oskrbe z energijo.
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Za učinkovito izvajanje predvidenih ciljev 
iz te direktive mora državam članicam biti 
prepuščena odločitev o tem, ali in v 
kolikšnem obsegu bodo v svojih 
nacionalnih sistemih podpore uporabile 
energijo iz obnovljivih virov, ki je bila 
proizvedena v drugih državah članicah.
Po potrebi lahko to pomeni tudi 
omejevanje trgovine.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba nacionalnih sistemov podpore je trenutno najbolj obetajoče sredstvo za izpolnitev 
ciljev iz te direktive.

Predlog spremembe 415
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da razvoj 
obnovljive energije ne bo ogrožal svetovne 
konkurenčnosti, zlasti konkurenčnosti 
energetsko intenzivnih industrij.

Or. de

Obrazložitev

Stroški razvoja obnovljive energije so večinoma kriti iz javne porabe. To velja za izgradnjo 
omrežij enako kot za gradnjo obratov. To v veliki meri velja predvsem za industrije, ki so že 
tako prizadete zaradi trgovanja z emisijami. Če v Evropski uniji v teh industrijah želimo 
ohraniti delovna mesta, je treba zagotoviti, da ne bodo še dodatno obremenjene.
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Predlog spremembe 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če stroške izvajanja te direktive nosijo 
porabniki energije, države članice 
zagotovijo ohranitev svetovne 
konkurenčnosti energetsko intenzivnih 
industrij.

Or. de

Obrazložitev

Takoj ko se stroški spodbujanja obnovljive energije prenesejo na stroške električne energije, 
bodo energetsko intenzivne industrije financirale velik delež razvoja obnovljivih energij.
Visoke cene električne energije, ki izhajajo iz mehanizma prenosa, bodo privedle do 
konkurenčno slabših položajev podjetij v proizvodnem sektorju in energetsko intenzivnih 
industrij. Z omogočanjem državam članicam, da se odločijo za sprejemanje ukrepov odloka, 
se izloči dodatna obremenitev energetsko intenzivnih industrij.

Predlog spremembe 417
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija načrtuje pregled ciljev EU v 
zvezi z obnovljivimi viri energije in 
ocenjuje možnost prispevka drugih virov 
energije z nizkimi izpusti ogljika.

Or. fr

Obrazložitev

Glavni cilj mora biti zmanjšanje izpustov CO2, zato je treba upoštevati vso energijo, 
pridobljeno z nizkimi izpusti ogljika. V veliki meri moramo uporabljati vse vire energije z 
nizkimi izpusti ogljika, vključno z jedrsko energijo, da bi dosegli cilje blažitve podnebnih 
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sprememb.

Predlog spremembe 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija bo pred 1. januarjem 2010 
uvedla metodologijo za izračun prispevka 
obnovljive elektrike in vodika v skupni 
mešanici goriv.
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom, navedenim v 
odstavku 3 člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali uvajanje električnih vozil in vozil na vodikov pogon je potrebna metodologija 
za izmero njihovega vpliva na prispevek k skupni mešanici goriv.
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