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Predlog spremembe 700
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o ukrepih podpore dane na 
voljo potrošnikom, gradbenikom, 
inštalaterjem, arhitektom in dobaviteljem 
ogrevalnih, hladilnih in električnih naprav 
in sistemov ter vozil, ki so združljiva z 
uporabo mešanic z visoko vsebnostjo 
biogoriv ali čistih biogoriv. 

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o ukrepih podpore in posebne 
storitve za ranljive potrošnike dane na 
voljo potrošnikom, gradbenikom, 
inštalaterjem, arhitektom, organizacijam 
za socialna stanovanja in dobaviteljem 
ogrevalnih, hladilnih in električnih naprav 
in sistemov ter vozil, ki so združljiva z 
uporabo mešanic z visoko vsebnostjo 
biogoriv ali čistih biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 701
David Martin

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o ukrepih podpore dane na 
voljo potrošnikom, gradbenikom, 
inštalaterjem, arhitektom in dobaviteljem 
ogrevalnih, hladilnih in električnih naprav 
in sistemov ter vozil, ki so združljiva z 
uporabo mešanic z visoko vsebnostjo 
biogoriv ali čistih biogoriv. 

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o ukrepih podpore dane na 
voljo potrošnikom, lokalnim in 
regionalnim nosilcem odločitev, 
gradbenikom, inštalaterjem, arhitektom in 
dobaviteljem ogrevalnih, hladilnih in 
električnih naprav in sistemov ter vozil, ki 
so združljiva z uporabo mešanic z visoko 
vsebnostjo biogoriv ali čistih biogoriv.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na njihove pristojnosti načrtovalcev in lastnikov zgradb in voznih parkov, bi morali biti 
lokalni in regionalni organi prav tako obveščeni o ukrepih podpore. To bi jim omogočalo tudi 
posredovanje te informacije glavnim akterjem na lokalni in regionalni ravni.

Predlog spremembe 702
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so
informacije o ukrepih podpore dane na 
voljo potrošnikom, gradbenikom, 
inštalaterjem, arhitektom in dobaviteljem 
ogrevalnih, hladilnih in električnih naprav 
in sistemov ter vozil, ki so združljiva z 
uporabo mešanic z visoko vsebnostjo 
biogoriv ali čistih biogoriv. 

1. Države članice zagotovijo, da se
informacije o ukrepih podpore razširjajo v 
širokem krogu potrošnikom, gradbenikom, 
inštalaterjem, arhitektom in dobaviteljem 
ogrevalnih, hladilnih in električnih naprav 
in sistemov ter vozil, ki so združljiva z 
uporabo mešanic z visoko vsebnostjo 
biogoriv ali čistih biogoriv. 

Or. en

Obrazložitev

Informacije o ukrepih podpore potrošnikom, gradbenikom, inštalaterjem, arhitektom in 
dobaviteljem naprav ne bi smele biti le na voljo, temveč bi se jim morale dejavno posredovati, 
da bi tako povečali ozaveščenost splošne javnosti o obnovljivih virih energije.

Predlog spremembe 703
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
bodisi dobavitelj naprav ali sistemov bodisi 
nacionalni pristojni organi na voljo 
informacije o neto koristih, stroških ter 
energetski učinkovitosti naprav in sistemov 

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
bodisi dobavitelj naprav ali sistemov bodisi 
nacionalni pristojni organi na voljo 
informacije o neto koristih, stroških ter 
energetski učinkovitosti naprav in sistemov 
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za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov. 

za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov in 
hibridnih sistemov, ki združujejo 
konvencionalne in obnovljive vire 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Hibridni sistemi, ki kombinirajo obnovljive in konvencionalne vire energije, utegnejo biti 
ekonomsko in okoljsko optimalen način uvajanja obnovljivih virov v sektorje ogrevanja, 
hlajenja in električne energije. Potrošniki bi morali prejeti ustrezne informacije, ki jim bodo 
omogočile, da bodo lahko sprejemali ozaveščene odločitve o tem, kako zmanjšati porabo 
energije, s tem povezane emisije in rabo naravnih virov.

Predlog spremembe 704
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
bodisi dobavitelj naprav ali sistemov bodisi 
nacionalni pristojni organi na voljo 
informacije o neto koristih, stroških ter 
energetski učinkovitosti naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov. 

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
bodisi dobavitelj naprav ali sistemov bodisi 
nacionalni pristojni organi na voljo 
informacije o neto koristih, stroških ter 
energetski učinkovitosti naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov in 
hibridnih sistemov, ki združujejo 
konvencionalne in obnovljive vire 
energije. 

Or. en

Obrazložitev

Hibridni sistemi, ki kombinirajo obnovljive in konvencionalne vire energije, utegnejo biti 
ekonomsko in okoljsko optimalen način uvajanja obnovljivih virov v sektorje ogrevanja, 
hlajenja in električne energije. Potrošniki bi morali prejeti ustrezne informacije, ki jim bodo 
omogočile, da bodo lahko sprejemali ozaveščene odločitve o tem, kako zmanjšati porabo 
energije, s tem povezane emisije in rabo naravnih virov.
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Predlog spremembe 705
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
bodisi dobavitelj naprav ali sistemov bodisi
nacionalni pristojni organi na voljo 
informacije o neto koristih, stroških ter 
energetski učinkovitosti naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov.

2. Države članice zagotovijo, da dajo 
dobavitelj naprav ali sistemov in 
nacionalni pristojni organi na voljo 
informacije o neto koristih, stroških ter 
energetski učinkovitosti naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi pospešili uveljavitev obnovljivih virov energije na trgu, je bistvenega pomena dvig 
ozaveščenosti javnosti o njih.

Predlog spremembe 706
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Od inženirjev majhnih naprav za izrabo obnovljivih virov je nemogoče zahtevati certifikate.
To bi pomenilo nerazumno dodatno administrativno breme zanje.

Predlog spremembe 707
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice zagotovijo, da se majhni 
kotli in peči na biomaso, solarni 
fotovoltaični in solarni termalni sistemi 
ter plitvi geotermalni sistemi in toplotne 
črpalke štejejo kot skladni z gradbenimi 
predpisi, ki zahtevajo rabo ene izmed teh 
tehnologij, ter kot upravičeni do drugih 
shem podpore samo, če izvedejo vgradnjo 
certificirani inštalaterji. Države članice 
oblikujejo v ta namen sisteme certificiranja 
za inštalaterje majhnih kotlov in peči na 
biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter plitvih 
geotermalnih sistemov in toplotnih črpalk. 
Države članice oblikujejo sistem 
akreditiranja za tečaje usposabljanja teh 
inštalaterjev. Sistemi certificiranja in 
akreditiranja morajo temeljiti na merilih, 
opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka država 
priznava certifikate, ki jih podelijo druge 
države v skladu s temi merili. Kjer že 
obstajajo drugi sistemi kakovosti, ki 
zagotavljajo rezultate, primerljive s 
certificiranjem inštalaterjev, ki je opisano 
v tem členu, jih države članice lahko za 
prehodno obdobje do treh let priznajo za 
alternativo certificiranju inštalaterjev. 
Priloga IV se lahko prilagodi 
znanstvenemu in tehničnemu napredku v 
skladu s postopkom iz člena 21(2).

Or. en
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Predlog spremembe 708
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice ob tesnem posvetovanju 
z zainteresiranimi stranmi zagotovijo 
oblikovanje sistemov certificiranja za 
inštalaterje majhnih kotlov in peči na 
biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter plitvih 
geotermalnih sistemov in toplotnih črpalk.
Sistemi certificiranja morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV, ki jih je 
po potrebi mogoče spremeniti v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 21(2).
Vsaka država priznava certifikate, ki jih 
oblikujejo druge države v skladu s temi 
merili.

Or. en

Obrazložitev

Zainteresirane strani morajo biti vključene med celotnim postopkom certificiranja, da lahko 
prispevajo svoje tehnično strokovno znanje. Poleg tega se zaradi večje preglednosti predlaga 
delitev Priloge IV na dva dela (certificiranje v Prilogi IVa in akreditiranje v Prilogi IVb).

Predlog spremembe 709
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 

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

črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV in 
morajo ustrezati enakovrednemu 
standardu, kot se zahteva za inštalaterje 
konvencionalnih sistemov in tehnologij za 
ogrevanje in hlajenje. Države članice 
morajo vzpodbujati kombiniranje znanj o 
usposabljanju, izobraževanja in 
certificiranja s področja 
konvencionalnega ogrevanja in ogrevanja
z obnovljivimi viri s strani nacionalnih in 
regionalnih organov ter obstoječih 
priznanih organov za usposabljanje.
Vsaka država priznava certifikate, ki jih 
podelijo druge države v skladu s temi 
merili. 

Or. en

Obrazložitev

Mešanice biogoriv so ekonomsko in okoljsko učinkovit način uvajanja obnovljivih virov v 
ogrevalne sisteme. Sisteme ogrevanja in hlajenja na obnovljive vire morajo vgraditi osebe, ki 
so enako usposobljene kot tiste, ki vgrajujejo konvencionalne energetske sisteme. Novi sistemi 
usposabljanja iz Priloge IV bi morali graditi na uveljavljenih sistemih usposabljanja za 
inštalaterje energetskih naprav na ravni držav članic.

Predlog spremembe 710
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. 3. Države članice zagotovijo 
razpoložljivost sistemov certificiranja ali 
enakovrednih sistemov priznavanja 
kvalifikacij za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Vsaka država priznava certifikate, 
ki jih podelijo druge države v skladu s temi 
merili; to ne vpliva na direktivo 
2005/36/ES.
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Or. de

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo uspešne sisteme usposabljanja, ki močno presegajo evropski 
standard. Za pridobitev kvalifikacij je navadno potrebno obdobje od treh let do treh let in pol, 
višje kvalifikacije pa zahtevajo skupaj pet do šest let usposabljanja. Potrebno znanje in 
veščine so primerno zajeti v mnogih obstoječih kvalificiranih poklicih.

Predlog spremembe 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. 3. Države članice zagotovijo 
razpoložljivost sistemov certificiranja ali 
enakovrednih sistemov priznavanja 
kvalifikacij za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Sistemi certificiranja morajo 
temeljiti na merilih, opredeljenih v Prilogi 
IV. Vsaka država priznava certifikate, ki 
jih podelijo druge države v skladu s temi 
merili. To ne vpliva na direktivo 
2005/36/ES.

Or. de

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo uspešne sisteme usposabljanja, ki močno presegajo evropski 
standard. Za pridobitev kvalifikacij je navadno potrebno obdobje od treh let do treh let in pol, 
višje kvalifikacije pa zahtevajo skupaj pet do šest let usposabljanja. Potrebno znanje in 
veščine so primerno zajeti v mnogih obstoječih kvalificiranih poklicih.
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Predlog spremembe 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. 3. Države članice zagotovijo 
razpoložljivost sistemov certificiranja ali 
enakovrednih sistemov priznavanja 
kvalifikacij za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Sistemi certificiranja morajo 
temeljiti na merilih, opredeljenih v Prilogi 
IV. Vsaka država priznava certifikate, ki 
jih podelijo druge države v skladu s temi 
merili; to ne vpliva na direktivo 
2005/36/ES.

Or. de

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo uspešne sisteme usposabljanja, ki navadno zahtevajo tri leta 
usposabljanja; nemški naziv „mojster“ predvideva od pet do šest let usposabljanja. Potrebno 
znanje in veščine so primerno zajeti v mnogih obstoječih kvalificiranih poklicih. Dodatno 
certificiranje je nepotrebno.

Direktiva 2005/36/ES celostno in zadostno obravnava priznavanje poklicnih kvalifikacij za 
regulirane poklice.

Predlog spremembe 713
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 

3. 3. Države članice zagotovijo 
razpoložljivost sistemov certificiranja ali 
enakovrednih sistemov priznavanja 
kvalifikacij za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
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merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili.

in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Sistemi certificiranja morajo 
temeljiti na merilih, opredeljenih v Prilogi 
IV. Vsaka država priznava certifikate, ki 
jih podelijo druge države v skladu s temi 
merili; to ne vpliva na direktivo 
2005/36/ES.

Or. de

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo uspešne sisteme usposabljanja, ki močno presegajo evropski 
standard. Za pridobitev kvalifikacij je navadno potrebno obdobje od treh let do treh let in pol, 
višje kvalifikacije pa zahtevajo skupaj pet do šest let usposabljanja. Potrebno znanje in 
veščine so primerno zajeti v mnogih obstoječih kvalificiranih poklicih.

Predlog spremembe 714
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice omogočijo vzpostavitev 
sistemov certificiranja ali enakovrednih 
sistemov priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje majhnih kotlov in peči na 
biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter toplotnih črpalk.. Ti 
sistemi ali enakovredni sistemi 
priznavanja kvalifikacij lahko upoštevajo 
merila, opredeljena v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili.

Or. cs

Obrazložitev

V posameznih državah članicah že imajo različne sisteme certificiranja ali usposabljanja za 
inštalaterje kotlov in podobne opreme. Po centralizaciji zahtev ni nobene potrebe, saj obstaja 
vzajemno priznavanje kvalifikacij. Države članice naj pri izpolnjevanju pravno zavezujočega 
cilja ne bodo obremenjene z novimi zavezujočimi zahtevami, nasprotno, za izpolnitev tega 
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cilja naj jim bo dovoljeno dovolj prožnosti.

Predlog spremembe 715
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vir toplote je pomemben del sistema toplotnih črpalk. Kakovost njegovega načrtovanja in 
izvedbe ima odločilni vpliv na skupno učinkovitost. Ker zahteva izvedba sprejemnika toplote 
posebno znanje in jo pogosto izvaja specializirano osebje – v primeru navpičnih sprejemnikov 
osebje vrtalnih podjetij, v primeru vodoravnih sprejemnikov pa osebje gradbenih podjetij, bi 
morali biti ti akterji vključeni.

Predlog spremembe 716
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 

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

črpalk ter za inštalaterje vodoravnih ali 
navpičnih sprejemnikov toplote (tj. 
vrtalnih in gradbenih podjetij). Ti sistemi 
morajo temeljiti na merilih, opredeljenih v 
Prilogi IV. Vsaka država priznava 
certifikate, ki jih podelijo druge države v 
skladu s temi merili.

Or. en

Obrazložitev

Vir toplote je pomemben del sistema toplotnih črpalk. Kakovost njegovega načrtovanja in 
izvedbe ima odločilni vpliv na skupno učinkovitost. Ker zahteva izvedba sprejemnika toplote 
posebno znanje in jo pogosto izvaja specializirano osebje – v primeru navpičnih sprejemnikov 
osebje vrtalnih podjetij, v primeru vodoravnih sprejemnikov pa osebje gradbenih podjetij, bi 
morali biti ti akterji vključeni.

Predlog spremembe 717
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice do 31. decembra 2014 in 
po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi oblikujejo sisteme certificiranja za 
inštalaterje majhnih kotlov in peči na 
biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter toplotnih črpalk. Ti 
sistemi morajo temeljiti na merilih, 
opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka država 
priznava certifikate, ki jih podelijo druge 
države v skladu s temi merili.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so zainteresirane strani tesno vključene v oblikovanje sistemov 
akreditiranja in certificiranja, da lahko posredujejo svoje strokovno tehnično znanje. Ker so 
sistemi certificiranja v številnih državah članicah šele na začetku razvoja, bi moralo biti za 
njihov razvoj odobreno dovolj dolgo prilagoditveno obdobje.
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Predlog spremembe 718
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Toplotne črpalke ne bi smele biti izključene pod pogoji, ki jih predlaga Komisija.

Predlog spremembe 719
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Potrebni bi bili ukrepi, s katerimi bi zagotovili, da so inštalaterji prenosnikov toplote za 
daljinsko ogrevanje ustrezno kvalificirani za svoje delo, še posebej v državah članicah, v 
katerih je razvoj sistemov daljinskega ogrevanja še relativno na začetku. Ti prenosniki toplote 
bi zato morali biti vključeni na seznam.

Predlog spremembe 720
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do (eno leto po tem, ko direktiva stopi v 
veljavo) se na podlagi informacij, prejetih 
od držav članic, in ob posvetovanja z 
zadevnimi sektorji določijo minimalne 
zahteve in pogoji za vzajemno priznavanje 
v skladu s postopkom iz člena 21(3) za 
programe usposabljanja in certificiranja 
za podjetja in osebje, ki sodeluje pri 
vgradnji, vzdrževanju in servisiranju 
majhnih kotlov in peči na biomaso, 
solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter toplotnih črpalk in 
vodoravnih in navpičnih sprejemnikov 
toplote, ob upoštevanju obstoječih 
sistemov certificiranja v zvezi s temi 
izdelki in opremo.

Or. en

Obrazložitev

Vir toplote je pomemben del sistema toplotnih črpalk. Kakovost njegovega načrtovanja in 
izvedbe ima odločilni vpliv na skupno učinkovitost. Ker zahteva izvedba sprejemnika toplote 
posebno znanje in jo pogosto izvaja specializirano osebje – v primeru navpičnih sprejemnikov 
osebje vrtalnih podjetij, v primeru vodoravnih sprejemnikov pa osebje gradbenih podjetij, bi 
morali biti ti akterji vključeni.
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Predlog spremembe 721
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do (eno leto po tem, ko direktiva stopi v 
veljavo) se na podlagi informacij, prejetih 
od držav članic, in ob posvetovanja z 
zadevnimi sektorji določijo minimalne 
zahteve in pogoji za vzajemno priznavanje 
v skladu s postopkom iz člena 21(3) za 
programe usposabljanja in certificiranja 
za podjetja in osebje, ki sodeluje pri
vgradnji, vzdrževanju in servisiranju 
majhnih kotlov in peči na biomaso, 
solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter toplotnih črpalk in 
vodoravnih in navpičnih sprejemnikov 
toplote, ob upoštevanju obstoječih 
sistemov certificiranja v zvezi s temi 
izdelki in opremo.

Or. en

Obrazložitev

Ta pristop je v skladu z uredbo 303/2008. Da bi zagotovili vzajemno priznavanje, je primerno, 
da isti pristop uporabimo pri drugih vrstah opreme in sistemov. Da bi zagotovili stroškovno 
učinkovite programe, morajo sistemi certificiranja opreme ali sistemov, ki sodijo v področje 
uporabe te direktive, upoštevati obstoječe sisteme certificiranja, ki so že zajeti v drugi 
evropski zakonodaji za isto vrsto opreme in sistemov. Predlagani postopek zagotavlja dovolj 
časa za vzpostavitev sistema certificiranja, ki vključuje zahteve iz Priloge IV. 

Predlog spremembe 722
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do (2 leti po tem, ko direktiva stopi v 
veljavo) države članice vzpostavijo ali 
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prilagodijo svoje lastne zahteve za 
usposabljanje in certificiranje na podlagi 
minimalnih zahtev iz odstavka 3(1).
Države članice o svojih programih 
certificiranja obvestijo Komisijo. Države 
članice priznajo certifikate druge države 
članice in ne smejo omejevati svobode 
opravljanja storitev ali svobode 
ustanavljanja iz razlogov, povezanih s 
certifikati, izdanimi v drugi državi članici. 

Or. en

Obrazložitev

Vir toplote je pomemben del sistema toplotnih črpalk. Kakovost njegovega načrtovanja in 
izvedbe ima odločilni vpliv na skupno učinkovitost. Ker zahteva izvedba sprejemnika toplote 
posebno znanje in jo pogosto izvaja specializirano osebje – v primeru navpičnih sprejemnikov 
osebje vrtalnih podjetij, v primeru vodoravnih sprejemnikov pa osebje gradbenih podjetij, bi 
morali biti ti akterji vključeni.

Predlog spremembe 723
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do (2 leti po tem, ko direktiva stopi v 
veljavo) države članice vzpostavijo ali 
prilagodijo svoje lastne zahteve za 
usposabljanje in certificiranje na podlagi 
minimalnih zahtev iz odstavka 3(1).
Države članice o svojih programih 
certificiranja obvestijo Komisijo. Države 
članice priznajo certifikate druge države 
članice in ne smejo omejevati svobode 
opravljanja storitev ali svobode 
ustanavljanja iz razlogov, povezanih s 
certifikati, izdanimi v drugi državi članici. 

Or. en



AM\731121SL.doc 19/130 PE409.428v01-00

SL

Obrazložitev

Ta pristop je v skladu z uredbo 303/2008. Da bi zagotovili vzajemno priznavanje, je primerno, 
da isti pristop uporabimo pri drugih vrstah opreme in sistemov. Da bi zagotovili stroškovno 
učinkovite programe, morajo sistemi certificiranja opreme ali sistemov, ki sodijo v področje 
uporabe te direktive, upoštevati obstoječe sisteme certificiranja, ki so že zajeti v drugi 
evropski zakonodaji za isto vrsto opreme in sistemov. Predlagani postopek zagotavlja dovolj 
časa za vzpostavitev sistema certificiranja, ki vključuje zahteve iz Priloge IV. 

Predlog spremembe 724
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 13 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Država članica razvije sistem 
akreditacij za programe ali ponudnike 
usposabljanja inštalaterjev za sisteme za 
biomaso, plitve geotermalne sisteme, 
toplotne črpalke in solarne fotovoltaične 
in solarne termalne sisteme. Sistemi 
certificiranja morajo temeljiti na merilih, 
opredeljenih v Prilogi IVa, ki jih je po 
potrebi mogoče spremeniti v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 21(2).

Or. en

Obrazložitev

Tehnologije za uporabo obnovljivih virov energije se hitro razvijajo, še zlasti fotovoltaika, v 
kateri se veliko vlaga v raziskave in razvoj ter nove proizvodne zmogljivost. Iz tega razloga bi 
bilo treba zagotoviti prožnost za spreminjanje Priloge IVb, kar bi omogočalo, da se merila 
lahko spremenijo, če je to potrebno, denimo za prilagoditev prihodnjemu tehnološkemu 
razvoju.
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Predlog spremembe 725
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 13 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice zagotovijo, da se od 
leta 2015 dalje za skladne z zahtevami iz 
člena 12(4) te Direktive štejejo le naprave, 
ki jih bodo vgradili certificirani
inštalaterji.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se zagotovi kakovostne naprav. Kljub temu je treba zagotoviti dovolj dolgo 
prilagoditveno obdobje za razvoj sistemov certificiranja.

Predlog spremembe 726
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati uporabo 
energije iz obnovljivih virov ter 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati najboljšo 
kombinacijo obnovljivih virov energije ter 
visoko učinkovitih tehnologij pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

Or. en

Obrazložitev

Politike bi bilo bolje opredeliti z obveznosti, ki temeljijo na rezultatih, kot pa z načini 
doseganja. Bolje je torej zahtevati najboljšo kombinacijo obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij kot pa le eno ali drugo možnost. Poleg tega dana zgradba morda nima 
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lokalno dostopnih obnovljivih virov energije. Energetska učinkovitost je ključna za doseganje 
ciljev za leto 2020. To velja še toliko bolj za zgradbe, saj nudijo velike možnosti za izboljšanje 
energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 727
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati uporabo 
energije iz obnovljivih virov ter 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati najboljšo 
kombinacijo obnovljivih virov energije ter 
visoko učinkovitih tehnologij pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

Or. en

Obrazložitev

Politike bi bilo bolje opredeliti z obveznosti, ki temeljijo na rezultatih, kot pa z načini 
doseganja. Bolje je torej zahtevati najboljšo kombinacijo obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij kot pa le eno ali drugo možnost. Poleg tega dana zgradba morda nima 
lokalno dostopnih obnovljivih virov energije. Energetska učinkovitost je ključna za doseganje 
ciljev za leto 2020. To velja še toliko bolj za zgradbe, saj nudijo velike možnosti za izboljšanje 
energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 728
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati uporabo 
energije iz obnovljivih virov ter 

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce, arhitekte in organizacije na 
področju socialnih stanovanj, tako da 
bodo ti sposobni ustrezno upoštevati 
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daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij. 

uporabo energije iz obnovljivih virov ter 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij. 

Or. en

Predlog spremembe 729
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati uporabo 
energije iz obnovljivih virov ter 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

4. Države članice lahko oblikujejo 
smernice za načrtovalce in arhitekte, tako 
da bodo ti sposobni ustrezno upoštevati 
uporabo energije iz obnovljivih virov ter 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

Or. cs

Obrazložitev

Države članice naj pri izpolnjevanju pravno zavezujočega cilja ne bodo obremenjene z novimi 
zavezujočimi zahtevami, nasprotno, za izpolnitev tega cilja naj jim bo dovoljeno dovolj 
prožnosti.

Predlog spremembe 730
David Martin

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice v sodelovanju z 
lokalnimi in regionalnimi organi 
zagotavljajo, da so državljani dovolj 
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obveščeni o koristih in praktičnih vidikih 
razvoja in uporabe obnovljive energije.

Or. en

Obrazložitev

Dobra obveščenost bistveno prispeva k razumevanju in dejavni podpori obnovljivih virov 
energije s strani državljanov. Javne organe na vseh ravneh je treba vzpodbujati k sodelovanju 
pri tem procesu. 

Predlog spremembe 731
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do in obratovanje
elektroenergetskega omrežja, plinovodov 
in omrežij daljinskega ogrevanja in 
hlajenja

Or. en

Obrazložitev

Dostop do infrastrukture je pomemben za vse načine uporabe obnovljivih virov energije, ne le 
za proizvodnjo električne energije.

Predlog spremembe 732
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do elektroenergetskega omrežja in 
razvoj sistema

Or. de
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Obrazložitev

Potreben je celosten pristop, saj razširitev omrežja samega ne bo zadostovala za denimo 
hrambo zadostnih količin elektrike, pridobljene iz energije vetra, pri katerem prihaja do 
nihanj proizvodnje. V tem pogledu je treba razviti tudi upravljanje celotnega omrežja.

Predlog spremembe 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do elektroenergetskega omrežja in 
razvoj sistema

Or. en

Obrazložitev

Izziv pri vključevanju obnovljivih virov energije ne bo le dostop do omrežja, temveč tudi 
razvoj omrežja in razvoj celotnega sistema nasploh.

Predlog spremembe 734
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice in pristojni organi 
sprejmejo pravočasno in v skladu s cilji iz 
prilog 1A in 1B potrebne ukrepe za razvoj 
omrežne infrastrukture za prenos in 
distribucijo, skladišč ter ustreznih orodij 
za upravljanje omrežja, da so prilagojeni 
nadaljnjemu razvoju na področju 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami in tretjimi državami. Države 
članice v nacionalnih akcijskih načrtih 
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ocenijo, kakšne so potrebe po razširitvi 
in/ali okrepitvi obstoječe infrastrukture, 
da se olajša vključitev obnovljivih virov 
energije v količinah, potrebnih za dosego 
nacionalnega cilja za leto 2020. Prav tako 
sprejmejo tudi ustrezne ukrepe, ki bodo 
omogočali, da se proizvajalci obnovljive 
energije priključijo na distribucijski 
sistem, če je to potrebno. 

Or. en

Obrazložitev

Dodatne skladiščne zmogljivosti in uporaba IT naprav za okrepitev sistemov za upravljanje 
omrežij bosta olajšali vključevanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture in 
elektroenergetskega sistema, da se 
zagotovi varno obratovanje 
elektroenergetskega sistema, prilagojeno
nadaljnjemu razvoju na področju 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami. V zvezi s tem razvojem je treba 
pospešiti postopke odobritve za omrežne 
naprave.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev električne energije iz obnovljivih virov energije zahteva ne samo razvoj omrežja, 
temveč sistema kot celote, saj bo vključevanje privedlo do bolj zapletenega in zahtevnega 
obratovanja. Hitro se razvijajoča proizvajanja električne energije iz obnovljivih virov 
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energije zahteva hiter razvoj omrežja in posledično boljše postopke odobritve.

Predlog spremembe 736
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami in razvojem sistema. Države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe za 
pospešitev postopkov odobritve in za 
koordinacijo razvoja omrežja s postopki 
odobritve za postavitev naprav za 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije. 

Or. de

Obrazložitev

Potreben je celosten pristop, saj razširitev omrežja samega ne bo zadostovala za denimo 
hrambo zadostnih količin elektrike, pridobljene iz energije vetra, pri katerem prihaja do 
nihanj proizvodnje. V tem pogledu je treba razviti tudi upravljanje celotnega omrežja.

Predlog spremembe 737
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 

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

obnovljivih virov energije, in sicer vsaj v 
taki meri, da se dosežejo cilji iz akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije,
vključno s povezovalnimi vodi med 
državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 738
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno z 
uporabo „inteligentnih“ distribucijskih 
omrežij in povezovalnimi vodi med 
državami članicami.

Or. fr

Obrazložitev

Problem dostopa do omrežja za električno energijo iz obnovljivih virov energije je skupen 
vsem porazdeljenim napravam. Te naprave proizvajajo električno energijo na industrijskih 
lokacijah za porabo na kraju samem ali v javnih (bolnišnice itd.), poslovnih ali stanovanjskih 
zgradbah. Tako kot soproizvodne naprave, morajo biti tudi porazdeljene naprave deležne 
koristi najnovejšega zakonodajnega razvoja na področju omrežnih priključkov in njihov 
prispevek se mora odražati pri postopkih in stroških.
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Predlog spremembe 739
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zanesljiv dostop do omrežja je ključen za proizvajalce biometana.

Predlog spremembe 740
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 741
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri dimenzioniranju in prilagajanju 
zmogljivosti je treba upoštevati razvoj in 
uporabo tehnologij za vmesno 
skladiščenje za izravnavo konične porabe 
električne energije. Razvoj takšnih 
tehnologij bi moral podpirati namenski 
evropski načrt za napredne tehnologije 
shranjevanja energije.

Or. en

Obrazložitev

Neskladje med proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in porabo energije zahteva učinkovite 
zmogljivosti za vmesno skladiščenje energije. Tako zmogljivost je moč zagotoviti z uporabo 
kombiniranih sistemov za proizvodnjo in skladiščenje velikega merila, ki uporabljajo npr. 
elektrokemične akumulatorje, kot so denimo baterije.

Predlog spremembe 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja in če to 
omogoča varnost nacionalnega 
elektroenergetskega sistema, velja 
naslednje:

(a) države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij na 
njihovem ozemlju zajamčijo prednostni 
priklop, prenos in distribucijo električne 



PE409.428v01-00 30/130 AM\731121SL.doc

SL

proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega 
sistema.

energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, ter da odgovorni upravljavci 
sistemov na upravičeno zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije izboljšajo, 
okrepijo in razširijo omrežje ter tako 
zagotovijo prednostni priklop, dostop, 
prenos, distribucijo in razpošiljanja 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije;

(b) države članice zagotovijo prednostni 
dostop do omrežnega sistema električni 
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije;
(c) pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije;
(d) države članice zagotovijo, da 
odgovorni upravljavci sistemov izvedejo 
vse ustrezne obratovalne ukrepe, povezane 
z omrežjem in trgom, da zmanjšajo izgube 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije.
Države članice zagotovijo. da odgovorni 
upravljavci sistemov javno in brez 
nepotrebnega odlašanja poročajo o 
težavah in sprejetih ukrepih.

Or. en

Predlog spremembe 743
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 

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

proizvedene iz obnovljivih virov energije.
Države članice in pristojni regulativni 
organi prav tako zagotovijo prednostni 
dostop do prenosnega in distribucijskega 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
omrežnih sistemov in borze električne 
energije dajejo prednost obratom za 
proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije, če to omogočata zanesljivost in 
varnost nacionalnega elektroenergetskega 
sistema in v skladu z obratovalnimi 
pravili, ki jih mora odobriti pristojni 
organ. Odstopanja od tega načela so 
mogoča le, če je ogrožena varnost 
nacionalnega elektroenergetskega 
sistema. Breme dokazovanja je pri 
nespoštovanju načela prednostnega 
razpošiljanja na strani zadevnega 
upravljavca omrežja ali borze električne 
energije; dokazilo mora spremljati 
odškodninska shema za prizadetega 
proizvajalca energije iz obnovljivih virov. 
Upravljavec omrežja in/ali borze 
električne energije mora prek interneta 
poročati o vprašanjih in sprejetih ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti vlogo nacionalnih regulativnih organov pri določanju omrežnih pravil. 
Upravljavci prenosnega omrežja ali borze električne energije morajo sami dokazati razloge 
za neomogočen prednostni dostop in to sporočiti na pregleden način.
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Predlog spremembe 744
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in iz 
soproizvodnje električne in toplotne 
energije. Upravljavci vodijo napajanje 
električne energije v omrežje tako, da 
omogočijo prednostni dostop, če le ni 
ogrožena varnost dobave iz regionalnega, 
nacionalnega ali medregijskega 
elektroenergetskega sistema.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti varnost dobave. Evropska unija vzpodbuja tudi soproizvodnjo električne 
energije in toplote. Če ti sistemi ne bodo vključeni v prednostni dostop do omrežja, bi jih bilo 
treba v nekaterih okoliščinah ustaviti, kar bi zmanjšalo proizvodnjo toplote.

Predlog spremembe 745
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 

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

da upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij na 
njihovem ozemlju zajamčijo prenos in 
distribucijo električne energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov energije. 
Prav tako zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, 
in iz soproizvodnje električne in toplotne 
energije. Prednostni dostop do omrežja za 
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije, ne velja glede na električno 
energijo iz soproizvodnje električne in 
toplotne energije. Če obstaja nevarnost, 
da potrebe po toploti ne bodo pokrite, 
države članice zagotovijo, da ima 
električna energija iz soproizvodnje 
električne in toplotne energije enako 
prednost. Pri razpošiljanju energije iz 
obratov za proizvodnjo električne energije 
upravljavci prenosnih omrežij dajejo 
prednost obratom za proizvodnjo, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije, in/ali 
obratom za soproizvodnjo električne in 
toplotne energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema. 

Or. de

Obrazložitev

Na vetrovnih območjih se je večkrat primerilo, da je bilo treba, ker ima električna energija iz 
obnovljivih virov energije prednost, v primerih, ko se v omrežje napaja velika količina 
električne energije iz vetrnih elektrarn, soproizvodnjo električne in toplotne energije ustaviti, 
ta pa posledično ni več mogla dobavljati toplote. Da bi se ognili tej nevarnosti, električni 
energiji iz obnovljivih virov ne smemo dati prednosti pred električno energijo iz 
soproizvodnje.
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Predlog spremembe 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako lahko
zagotovijo tudi prednostni priklop na 
omrežni sistem električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Države članice lahko odločijo, da
upravljavci prenosnih omrežij dajejo 
prednost pri razpošiljanju, ob upoštevanju 
odgovornosti za tržno ravnovesje, obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Neomejena prednost električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, je v 
nasprotju z direktivo, ki zahteva nediskriminatorne postopke med tržnimi akterji. Elektrarne 
za proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije morajo biti v celoti odgovorne 
za ravnovesje, saj je to v skladu s trgom z električno energijo.

Predlog spremembe 747
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 



AM\731121SL.doc 35/130 PE409.428v01-00

SL

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

članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako lahko 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni bodisi iz obnovljivih bodisi iz 
drugih CO2 nevtralnih virov energije. Pri 
razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije lahko 
upravljavci prenosnih omrežij dajejo 
prednost obratom za proizvodnjo, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije, če to 
omogoča varnost nacionalnega 
elektroenergetskega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Dasiravno je obnovljivi energiji treba zagotoviti enakovreden dostop do omrežij, sta obvezen 
prednostni dostop ali razpošiljanje energije iz obnovljivih virov v nasprotju s pravilnim 
delovanjem trga z električno energijo. Zato je pomembno, da prednostni dostop in 
razpošiljanje ne postaneta obvezna.

Predlog spremembe 748
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 

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

omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema. 

Or. fr

Obrazložitev

Problem dostopa do omrežja za električno energijo iz obnovljivih virov energije je skupen 
vsem porazdeljenim napravam. Te naprave proizvajajo električno energijo na industrijskih 
lokacijah za porabo na kraju samem ali v javnih (bolnišnice itd.), poslovnih ali stanovanjskih 
zgradbah. Tako kot soproizvodne naprave, morajo biti tudi porazdeljene naprave deležne 
koristi najnovejšega zakonodajnega razvoja na področju omrežnih priključkov in njihov 
prispevek se mora odražati pri postopkih in stroških.

Predlog spremembe 749
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotavljati dostop do omrežja in enako obravnavo vseh načinov proizvodnje 
za električno energijo iz obnovljivih virov. Vendar pa je obvezen prednostni dostop v 
nasprotju z načeli direktive o trgu z električno energijo in bi poslabšal delovanje tega trga.
Upravljavci prenosnega in distribucijskega sistema morajo obravnavati vse proizvajalce 
enako.

Predlog spremembe 750
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obnovljivi viri energije se na trgu z električno energijo trenutno soočajo z diskriminacijo. 
Zamude, s katerimi se srečujejo proizvajalci obnovljive energije, niso sprejemljive. Samo na 
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Škotskem je za približno 11.000 MW projektov proizvodnje električne energije iz v pretežni 
meri obnovljivih virov energije, ki si prizadevajo za priklop na prenosno omrežje. Če 
obnovljivi viri energije me bi imeli prednosti pri fizičnem priklopu, bi utegnil biti cilj 20 % 
nedosegljiv.

Predlog spremembe 751
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prednost mora biti pogojena tudi z zanesljivostjo in varnostjo omrežja. Zaradi vplivov 
obnovljivim virom lastne spremenljivosti na uravnoteženost omrežja je treba pri izvajanju 
določb o prednostnem dostopu in razpošiljanju obvezno upoštevati zanesljivost in varnost 
omrežja ter varnost dobave. Pri odločanju o prednostnem dostopu obnovljive energije do 
omrežja je treba upoštevati tudi stroškovno učinkovitost vlaganj in lojalnost konkurence.
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Predlog spremembe 752
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Boljo uveljavitev obnovljivih virov energije na trgu bi olajšal boljši in časovno zajamčen 
fizični priklop.

Predlog spremembe 753
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 

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

prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, 
če je le izpolnjen pogoj varnosti dobave ali 
druge obratovalne omejitve. Pri 
razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 754
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Predlagana vloga upravljavcev prenosnega ali distribucijskega omrežja, da odločajo o 
razpošiljanju ali dajanju prednosti določenim obratom, je smiselna le v sistemu podpor, 
temelječem na subvencioniranih odkupnih cenah. Če taki sistemi podpor za države članice 
niso obvezni, bi bile tovrstne določbe nedvomno v nasprotju s tržno ureditvijo, zato jih je 
treba umakniti.

Predlog spremembe 755
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. xm

Obrazložitev

Na nordijskem trg za električno energijo temelji vsak dostop do omrežja na komercialnih 
sporazumih. Če tržni udeleženec prodaja svojo električno energijo na trgu, mu je zagotovljen 
dostop do omrežja. To pomeni, da ni potrebe po prednostnem dostopu, če je trg zasnovan tako, 
kot v skandinavskih državah.
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Predlog spremembe 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice zahtevajo od 
upravljavcev prenosnih omrežij in 
upravljavcev distribucijskih omrežij, da 
vzpostavijo in objavijo standardna pravila 
v zvezi s prevzemanjem in delitvijo 
stroškov za tehnične adaptacije, kot so 
povezave v omrežje in ojačitve omrežja, ki 
so potrebne, da bi vključili nove 
proizvajalce, ki dovajajo električno 
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije, v povezano omrežje. Države 
članice zagotovijo upoštevanje sprememb 
stroškov, nastalih zaradi te direktive, tako, 
da se upravljavcem prenosnega sistema in 
upravljavcem distribucijskega sistema 
zagotovi nadomestilo v tarifnem sistemu.

Or. en

Predlog spremembe 757
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice ali pristojni regulativni 
organi zahtevajo od upravljavcev 
prenosnih omrežij in upravljavcev 
distribucijskih omrežij, da vzpostavijo in 
objavijo standardna pravila v zvezi s 
prevzemanjem in delitvijo stroškov za 
tehnične adaptacije, kot so povezave v 
omrežje, ojačitve omrežja, izboljšano 
obratovanje omrežja in pravila o 
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energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije, v povezano omrežje.

nediskiminatornem izvajanju 
podzakonskih predpisov o omrežju, ki so 
potrebne, da bi vključili nove proizvajalce, 
ki dovajajo električno energijo, 
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, 
v povezano omrežje. Ta pravila se objavijo 
najpozneje do 30. junija 2010.

Or. en

Obrazložitev

Vsakodnevno delovanje omrežja se razlikuje od njegovih ojačitev.

Predlog spremembe 758
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Problem dostopa do omrežja za električno energijo iz obnovljivih virov energije je skupen 
vsem porazdeljenim napravam. Te naprave proizvajajo električno energijo na industrijskih 
lokacijah za porabo na kraju samem ali v javnih (bolnišnice itd.), poslovnih ali stanovanjskih 
zgradbah. Tako kot soproizvodne naprave, morajo biti tudi porazdeljene naprave deležne 
koristi najnovejšega zakonodajnega razvoja na področju omrežnih priključkov in njihov 
prispevek se mora odražati pri postopkih in stroških.
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Predlog spremembe 759
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zahtevajo od 
upravljavcev prenosnih omrežij in 
upravljavcev distribucijskih omrežij, da 
predložijo celovite in podrobne 
informacije o prenosnih omrežjih vsem 
novim proizvajalcem, ki se želijo priklopiti 
na prenosno in distribucijsko omrežje. Te 
informacije morajo vsebovati podatke o 
prenosni zmogljivosti, ki je že dodeljena, 
in tisti, ki je še na voljo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev večje pravne varnosti in povečanje zaupanja investitorjev je vsem novim 
proizvajalcem nujno treba priskrbeti ustrezne informacije o prenosnih omrežjih, saj je njihova 
nezadostnost glavna ovira za izgradnjo novih obratov za izrabo obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 760
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Predlog spremembe Predlog spremembe

3a. Države ali pristojni regulativni organi 
zahtevajo od upravljavcev prenosnih in 
distribucijskih visokonapetostnih in 
srednjenapetostnih omrežij, da vsem 
novim proizvajalcem, ki se želijo 
priključiti na prenosno ali distribucijsko 
omrežje, zagotovijo celovite in podrobne 
informacije o prenosnih omrežjih, 
vključno z neokrnjenimi informacijami o 
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prenosni zmogljivosti, ki je že dodeljena, 
in tisti, ki je še na voljo.

Or. it

Obrazložitev

Proizvajalci energije iz obnovljivih virov se soočajo s številnimi negotovostmi, zlasti s 
pomanjkanjem informacij o prenosnih omrežjih, ki so ključnega pomena pri izgradnji obratov 
za proizvodnjo čiste energije.

Za zagotovitev večje pravne varnosti in povečanje zaupanja investitorjev je treba vsem novim 
proizvajalcem, ki se želijo priključiti na omrežje, priskrbeti podrobne informacije o prenosnih 
omrežjih. 

Predlog spremembe 761
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar je to ustrezno, lahko države 
članice zahtevajo, da upravljavci prenosnih 
omrežij in upravljavci distribucijskih 
omrežij v celoti ali deloma prevzamejo 
stroške iz odstavka 3. Države članice 
pregledujejo ter sprejmejo potrebne ukrepe 
za izboljšanje okvirov in pravil za 
prevzemanje in delitev stroškov iz 
odstavka 3 najpozneje do 30. junija 2011 in 
nato vsaki dve leti, da zagotovijo vključitev 
novih proizvajalcev v omrežje, kot je 
navedeno v navedenem odstavku.

4. Kadar je to ustrezno, lahko države 
članice zahtevajo, da upravljavci prenosnih 
omrežij in upravljavci distribucijskih 
omrežij v celoti ali deloma prevzamejo 
stroške iz odstavka 3. Države članice 
lahko od teh upravljavcev tudi zahtevajo, 
da v celoti ali delno nosijo stroške dobave 
energije posameznikom, katerih dohodki 
so nižji od nacionalnega praga revščine. 
Države članice pregledujejo ter sprejmejo 
potrebne ukrepe za izboljšanje okvirov in 
pravil za prevzemanje in delitev stroškov iz 
odstavka 3 najpozneje do 30. junija 2011 in 
nato vsaki dve leti, da zagotovijo vključitev 
novih proizvajalcev v omrežje, kot je 
navedeno v navedenem odstavku. 

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da od vseh proizvajalcev energije zahtevajo, da ti 



PE409.428v01-00 46/130 AM\731121SL.doc

SL

prispevajo k selektivni politiki, ki bo omogočala dobavo energije po razumni ceni revnejšim 
družbenim skupinam. 

Predlog spremembe 762
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Države članice in pristojni regulativni 
organi zahtevajo, da upravljavci prenosnih 
omrežij in upravljavci distribucijskih 
omrežij vsakemu novemu proizvajalcu, ki 
se želi vključiti v omrežje, priskrbijo:

(a) celovito in podrobno oceno stroškov, 
povezanih z vključitvijo v omrežje;
(b) časovni razpored za prejemanje in 
obdelavo vlog za omrežno povezavo;
(c) časovni razpored za dejansko 
vključitev v omrežje;
Države članice ali pristojni regulativni 
organi predpišejo določbe v zvezi s 
sankcijami za neizpolnjevanje zahtev iz 
odstavkov (a), (b) in (c).
Države članice ali pristojni regulativni 
organi lahko proizvajalcem električne 
energije iz obnovljivih virov energije, ki se 
želijo vključiti v omrežje, dovolijo, da 
samo poskrbijo za svoje potrebe po 
priključitvi.

Or. it
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Obrazložitev

Ena glavnih težav, s katerimi se soočajo upravljavci, ki želijo izgraditi obrate za izrabo 
obnovljivih virov energije, je postopkovna negotovost v zvezi z vlogami za dostop do omrežja.

Dolgotrajni postopki za priključitev na omrežje so ovira pri decentralizaciji proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih virov. Iz tega razloga je nujno treba zaostriti pravila za 
dostop do omrežja in zagotoviti, da vse države članice prenesejo veljavno zakonodajo o tej 
tematiki.

Predlog spremembe 763
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Države članice zahtevajo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij vsakemu novemu 
proizvajalcu, ki se želi vključiti v omrežje, 
priskrbijo:

(a) celovito in podrobno oceno stroškov, 
povezanih z vključitvijo v omrežje;
(b) razumen in točen časovni razpored za 
prejemanje in obdelavo vlog za vključitev 
v omrežje;
(c) razumen in natančen časovni razpored 
za dejanski priklop na omrežje.
Države članice predpišejo določbe v zvezi 
s sankcijami v primeru neskladnosti s 
pravili iz odstavkov (a), (b) in (c) tega 
člena.

Or. en
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Obrazložitev

Negotovost v zvezi s postopkom za pridobitev dostopa do omrežja je ena glavnih težav 
upravljavcev, ki načrtujejo izgradnjo novih obratov za izrabo obnovljivih virov energije. Za 
zagotovitev večje pravne varnosti upravljavcev je nujno treba zaostriti pravila za priključitev 
na omrežje, vključno z jasnimi časovnimi razporedi za obravnavo vlog novih upravljavcev.

Predlog spremembe 764
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 765
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij vsakemu novemu 
proizvajalcu, ki se želi vključiti v omrežje, 
priskrbijo celovito in podrobno oceno 
stroškov, povezanih z vključitvijo v 

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

omrežje, vključno s točnimi in razumnimi 
roki, ki skupno ne presegajo dveh let. 
Države članice lahko proizvajalcem 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije, ki se želijo vključiti v omrežje, 
dovolijo, da objavijo razpis za dela, 
povezana z vključevanjem v omrežje.

Or. en

Obrazložitev

Boljo uveljavitev obnovljivih virov energije na trgu bi olajšal boljši in časovno zajamčen in 
razumen fizični priklop.

Predlog spremembe 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Države članice zahtevajo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij vsakemu novemu 
proizvajalcu, ki se želi vključiti v omrežje, 
priskrbijo celovito in podrobno oceno 
stroškov, povezanih z vključitvijo v 
omrežje, na osnovi stroškov iz odstavka 3. 
Države članice lahko proizvajalcem 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije, ki se želijo vključiti v omrežje, 
dovolijo, da objavijo razpis za dela, 
povezana z vključevanjem v omrežje.

Or. en
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Predlog spremembe 767
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Pri izvajanju direktive je treba upoštevati veljavna tehnična pravila. Upravljavec omrežja 
mora omrežje vedno upravljati tako, da zagotavlja zanesljivo dobavo, v skladu z veljavnimi 
tehničnimi pravili. Ta zahteva mora biti izpolnjena takrat, kadar obratujejo elektrarne pri 
največji moči, in tudi takrat, kadar proizvajalci ne dovajajo energije v omrežje. Pri razvoju 
omrežja in s tem povezani ravni vlaganj je torej treba upoštevati razmere tako največjega in 
najmanjšega zagotovljenega dovoda.

Predlog spremembe 768
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delitev stroškov iz odstavka 3 se okrepi
z mehanizmom, ki temelji na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih 
ob upoštevanju koristi, ki jih imajo 
proizvajalci, ki so bili povezani v omrežje 

6. Delitev stroškov iz odstavka 3 se 
uveljavi z mehanizmom, ki temelji na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih.



AM\731121SL.doc 51/130 PE409.428v01-00

SL

na začetku in pozneje, ter upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij od vključitve v 
omrežje.

Or. de

Obrazložitev

Vključitev prihodnjih koristi v izračun stroškov ni izvedljiva in bi vodila v številne pravne 
spore.

Predlog spremembe 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delitev stroškov iz odstavka 3 se okrepi
z mehanizmom, ki temelji na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih 
ob upoštevanju koristi, ki jih imajo 
proizvajalci, ki so bili povezani v omrežje 
na začetku in pozneje, ter upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij od vključitve v 
omrežje.

6. Delitev stroškov iz odstavka 3 se 
uveljavi z mehanizmom, ki temelji na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih ob upoštevanju 
koristi, povezanih s stroški priklopa, ki jih 
imajo proizvajalci, ki so bili povezani v 
omrežje na začetku in pozneje, od 
vključitve v omrežje.

Or. en

Obrazložitev

Izračun možnih koristi za celoten sistem in za že vključene proizvajalce ne bo nikoli dal 
nedvoumnega rezultata. Možna posledica utegne biti neenak položaj vlagateljev vlog.
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Predlog spremembe 770
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Nacionalni regulativni organi uvedejo
obveznost, da zaračunavanje pristojbin za 
prenos in distribucijo ne diskriminira 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije in tudi ne električne energije iz 
obnovljivih virov energije, proizvedene v 
obrobnih regijah (npr. otoških regijah) in 
regijah z nizko gostoto prebivalstva; 
Komisija preuči zlorabe te določbe in v 
primeru kršitev sprejme potrebne 
popravne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so dosledno kršile to določbo, Komisija pa ni uspela zagotoviti njenega 
izvajanja. Ta predlog spremembe jezikovno podrobneje opredeli pristojnosti pristojnih 
organov, ki so s tem povsem jasno določene.

Predlog spremembe 771
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Države članice zagotovijo, da so v 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo 
upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij za 
prenos in distribucijo električne energije iz 
obratov, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije, upoštevani stroški, ki izhajajo iz 
vključitve obrata v omrežje. 
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uporabe nizkonapetostnega omrežja.

Or. de

Obrazložitev

Navedene prednosti porazdeljene proizvodnje in možnost njihove količinske opredelitve so 
težavne, saj porazdeljena proizvodnja zmanjša omrežne izgube le, če se dovaja v pravem 
trenutku in ustrezni količini. Poleg tega je pogosto težko načrtovati, kdaj bo energija iz 
obnovljivih virov na voljo, poleg tega pa lahko dovajanje električne energije v omrežje v 
časovnih obdobjih, ki ne ustrezajo obdobjem porabe, izgube pogosto še poveča.

Predlog spremembe 772
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Države članice zagotovijo, da so v 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo 
upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij za 
prenos in distribucijo električne energije iz 
soproizvodnih obratov ali obratov, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije, 
upoštevane uresničljive stroškovne koristi, 
ki izhajajo iz vključitve obrata v omrežje. 
Takšne stroškovne koristi bi lahko nastale 
iz neposredne uporabe nizkonapetostnega 
omrežja. 

Or. fr

Obrazložitev

Problem dostopa do omrežja za električno energijo iz obnovljivih virov energije je skupen 
vsem porazdeljenim napravam. Te naprave proizvajajo električno energijo na industrijskih 
lokacijah za porabo na kraju samem ali v javnih (bolnišnice itd.), poslovnih ali stanovanjskih 
zgradbah. Tako kot soproizvodne naprave, morajo biti tudi porazdeljene naprave deležne 
koristi najnovejšega zakonodajnega razvoja na področju omrežnih priključkov in njihov 
prispevek se mora odražati pri postopkih in stroških.
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Predlog spremembe 773
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Evropska komisija in države članice 
bodo izoblikovale usklajen pristop za 
razvoj vetrne energije na morju in 
energije morja v Severnem in Irskem 
morju, v Atlantiku in Baltskem morju. Del 
načrta bo tudi racionaliziran postopek 
izdajanja dovoljenj, potrebna omrežna 
infrastruktura na morju in na kopnem pa 
bo prednostni projekt pobude 
vseevropskih omrežij.
Evropska komisija in države članice bodo 
izoblikovale usklajen pristop za razvoj 
vetrnih in sončnih toplotnih električnih 
zmogljivosti v Sredozemlju v državah 
članicah EU ter v državah nečlanicah. 
Potrebna omrežna infrastruktura in 
izboljšana usklajenost različnih 
upravljavcev omrežja na evropski ravni bo 
prednostni projekt pobude vseevropskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj potenciala energije vetra in morja v Severnem in Baltskem morju ter razvoj potenciala 
sončne toplotne in vetrne energije v Sredozemlju bo lažji z usklajenim pristopom in bi moral 
biti prednostna naloga pobude vseevropskih omrežij.
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Predlog spremembe 774
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Komisija izvede 2 leti po začetku 
veljavnosti te direktive oceno potencialnih 
stroškov energetsko intenzivnih 
industrijskih panog in gospodinjstev 
zaradi potrebnih tehničnih prilagoditev 
omrežij za prenos in distribucijo 
električne energije.
Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za varstvo ranljivih potrošnikov energije 
pred celotnimi stroški iz odstavka 8a in za 
zmanjšanje revščine zaradi energije.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje stroškov in posledično računov za električno energijo, ki jih uvaja predlagana 
direktiva, bo za energetsko intenzivne industrijske panoge in za gospodinjstva najverjetneje 
zelo občutno. Zato je pomembno, da Komisija izvede oceno, s pomočjo katere bo mogoče 
bolje razumeti te potencialne stroške, in da države članice z ustreznimi ukrepi preprečijo 
morebitne posledice za ranljive in revnejše potrošnike.

Predlog spremembe 775
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice ocenijo potrebo po 
razširitvi obstoječe plinovodne 
infrastrukture, da bi omogočili vključitev 
plina iz obnovljivih virov na osnovi 
okoljskih, tehničnih in ekonomskih meril 
ob upoštevanju alternativnih načinov 
koristne uporabe na lokalni ravni.



PE409.428v01-00 56/130 AM\731121SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Dovajanje plina iz obnovljivih virov v omrežja je eden možnih načinov koristne uporabe. 
Zaradi stroškov infrastrukture ter varnostnih, zdravstvenih in tehničnih omejitev morajo 
dovajanje bioplina in s tem povezane razširitve omrežja temeljiti na zanesljivih in 
vseobsegajočih ocenah, ki upoštevajo lokalne načine koristne uporabe, kot je proizvodnja 
električna energija ali toplote. Te ocene morajo vključevati investicijske in obratovalne 
stroške ter trajanje proizvodnje obnovljivega plina.

Predlog spremembe 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Če je dovajanje bioplina iz obnovljivih 
virov ustrezna rešitev v skladu z 
okoljskimi, tehničnimi in ekonomskimi 
merili in kadar ne škoduje zanesljivosti in 
varnosti plinskega omrežja, države članice 
poskrbijo za to, da upravljavci plinskega 
prenosnega in distribucijskega omrežja na 
svojem območju zagotovijo prenos in 
distribucijo plina iz obnovljivih virov 
energije, če je takšen plin tehnično 
mogoče in varno distribuirati 
potrošnikom.
Stroški priključitve na omrežje vključujejo 
povezavo do priključne točke, sistem za 
merjenje tlaka, naprave za povečanje 
tlaka in kalibrirano merjenje.
Po potrebi lahko države članice 
upravljavce prenosnih in distribucijskih 
omrežij pozovejo k prevzemu dela zgoraj 
navedenih stroškov.
Države članice sprejmejo najpozneje do 
31. marca 2010 potrebne ukrepe za 
vzpostavitev pravnega okvira in pravila za 
naložitev in delitev teh stroškov. Države 
članice jih nato pregledajo vsaki dve leti 
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in jih vključijo v svoje nacionalne akcijske 
načrte iz člena 4. 
Upravljavci prenosnih in distribucijskih 
omrežij omogočijo prednostni dostop do 
omrežja za plin iz obnovljivih virov 
energije, če je to združljivo z upravljanjem 
omrežja.

Or. fr

Obrazložitev

Če je dovajanje plina v omrežje ustrezna rešitev, je treba obvezno upoštevati varnostna 
pravila, tehnične pogoje in pravila za delitev stroškov. Da bi se zmanjšale finančne posledice 
za končne potrošnike, morajo ta pravila zagotoviti gospodarsko učinkovito delovanje vseh 
interesnih skupin. Zaradi številnih shem nacionalne pomoči in zelo specifične narave 
posameznega projekta dovajanja je ustrezneje, da se ta pravila opredelijo na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Države članice ocenijo potrebo po 
razširitvi obstoječega plinovodnega 
omrežja, da bi omogočili vključitev plina 
iz obnovljivih virov na osnovi okoljskih, 
tehničnih in ekonomskih meril ob 
upoštevanju alternativnih metod koristne 
uporabe na lokalni ravni.

Or. fr

Obrazložitev

Dovajanje plina iz obnovljivih virov je ena izmed možnih metod izrabe. Zaradi stroškov 
infrastrukture in varnosti, tehničnih omejitev in zdravja morata dovajanje bioplina in širitev 
plinskega omrežja temeljiti na veljavni oceni ob upoštevanju metod uporabe razpoložljivega 
bioplina na lokalni ravni, kot sta proizvodnja električne energije ali toplote. Upoštevati je 
treba potrebna vlaganja, obratovalne stroške in trajanje proizvodnje bioplina.
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Predlog spremembe 778
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Pri dovajanju plina iz obnovljivih 
virov v prenosna in distribucijska omrežja 
določijo države članice pregledna in 
nediskriminacijska pravila za kakovost 
plina ob upoštevanju meril zanesljivosti, 
varnosti in javnega zdravja.
Države članice določijo tudi 
nediskriminacijski in pregledni okvir, ki 
omogoča upravljavcem prenosnih in 
distribucijskih omrežij, da za vsako 
posamezno zahtevo po dovajanju določijo 
ustrezne tehnične zahteve. 
Države članice prav tako določijo pravila 
za prevzem odgovornosti pri spremljanju 
tehničnih omejitev, merjenju kakovosti 
plina in po potrebi pri postopku dodajanja 
vonja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so pristojne za določitev natančnih standardov za kakovost plina, ki 
zagotavljajo zanesljivost in varnost plinskih omrežij ter zanesljivo, varno in zdravo končno 
uporabo. Za takšno nalogo ne morejo biti izključno odgovorni upravljavci in/ali proizvajalci.

Glede tehničnih pogojev države članice zaradi velikih posebnosti posameznega projekta 
dovajanja določijo pregleden in nediskriminacijski okvir, ki služi upravljavcem prenosnih in 
distribucijskih omrežij kot globalni okvir, znotraj katerega določijo natančne pogoje za vsak 
posamezen projekt.
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Predlog spremembe 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8c. Pri dovajanju bioplina iz obnovljivih 
virov v prenosna in distribucijska omrežja 
določijo države članice pregledna in 
nediskriminacijska pravila za kakovost 
plina ob upoštevanju meril zanesljivosti, 
varnosti in javnega zdravja. 
Države članice določijo tudi pregledni in 
nediskriminacijski okvir, ki omogoča 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih 
omrežij, da za vsako posamezno zahtevo 
po dovajanju določijo potrebne tehnične 
pogoje.
Države članice določijo pravila za delitev 
odgovornosti pri upravljanju tehničnih 
omejitev, meritvah kakovosti plina in po 
potrebi pri dodajanju vonja.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice določijo natančna pravila za kakovost plina, s katerimi zagotovijo zanesljivost 
in varnost plinskih omrežij ter varnost in zanesljivost končne uporabe s tehničnega in 
zdravstvenega vidika. Pri tehničnih pogojih države članice zaradi zelo specifične narave 
posameznih projektov dovajanja določijo pregleden in nediskriminacijski okvir, ki služi 
upravljavcem prenosnih in distribucijskih omrežij kot splošni okvir, znotraj katerega določijo 
natančne pogoje za vsak posamezen projekt.
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Predlog spremembe 780
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za razvoj infrastrukture, da bi tako 
upoštevale razvoj daljinskega ogrevanja 
in hlajenja na osnovi proizvodnje iz 
obnovljivih virov energije.

Or. de

Obrazložitev

Podpiranje infrastrukture za ogrevanje in hlajenje je enako potrebno kot določbe iz člena 14.

Predlog spremembe 781
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila okoljske trajnosti za energijo iz 
biomase

Or. en

Obrazložitev

Cilje ublažitve podnebnih sprememb, ohranitve biotske raznovrstnosti in varstva socialnih 
pravic delavcev bo mogoče doseči le, če se zahteve po merilih trajnosti razširijo na vso 
biomaso, ki se uporablja za energetske namene, iz te direktive ter na vse industrijske panoge 
– predelavo nafte, hrane in lesa, s katerimi so pogonska biogoriva povezana.
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Predlog spremembe 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila okoljske in socialne trajnosti za 
energijo iz biomase

Or. en

Obrazložitev

Poleg okoljskih meril so potrebna tudi socialna merila. V poročilu je treba besedilo 
„pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva“ povsod zamenjati z „energijo iz biomase“, 
saj morajo merila trajnosti veljajo za vso biomaso.

Predlog spremembe 783
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila trajnosti za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva

Or. en

Predlog spremembe 784
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila okoljske trajnosti za biomaso,
pogonska biogoriva in druga tekoča 

biogoriva
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Or. en

Obrazložitev

Za vso energijo na rastlinski osnovi, ki se uporablja za transport, morajo veljati enaka merila 
okoljske trajnosti. Da bi zaradi tehnološkega razvoja, na primeru uporabe biomase za 
proizvodnjo vodika za promet, ne prišlo do zakonske vrzeli, je treba k izrazoma „pogonska 
biogoriva“ in „tekoča biogoriva“ dodati besedo „biomaso“.

Predlog spremembe 785
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila okoljske trajnosti za vso biomaso, 
ki se uporablja za energetske namene

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 

Predlog spremembe 786
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

1. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane znotraj ali zunaj ozemlja 
Skupnosti, se energija iz biomase 
upošteva za namene, navedene pod 
točkami (a) do (c) v nadaljevanju, samo, če 
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izpolnjuje merila, določena v odstavkih 2 
do 5:

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

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

(aa) ocenjevanje skladnosti goriv, 
namenjenih uporabi v prometu, z 
zahtevami direktive o kakovosti goriva,

(b) ocenjevanje izpolnjevanja obveznosti 
glede uporabe obnovljive energije,

(b) ocenjevanje izpolnjevanja obveznosti 
glede uporabe obnovljive energije,

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora biti povsem skladna z zahtevami direktive o kakovosti goriva.

Predlog spremembe 787
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

1. Vsa biomasa, ki se uporablja za 
energetske namene, se upošteva za 
namene, navedene pod točkami (a), (b) in 
(c) v nadaljevanju, samo, če izpolnjuje
merila, določena v odstavkih 2 do 9:

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

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

(b) ocenjevanje izpolnjevanja obveznosti 
glede uporabe obnovljive energije,

(b) ocenjevanje izpolnjevanja obveznosti 
glede uporabe obnovljive energije,

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

(e) upravičenost do finančne podpore za 
porabo biomase.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 

Predlog spremembe 788
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

1. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane znotraj ali zunaj ozemlja 
Skupnosti, se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

Or. en

Predlog spremembe 789
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

1. Energija iz biomase se upošteva za 
namene, navedene pod točkami (a), (b) in 
(c) v nadaljevanju, samo, če izpolnjuje
merila, določena v odstavkih 2 do 5:

Or. en
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Obrazložitev

Cilje ublažitve podnebnih sprememb, ohranitve biotske raznovrstnosti in varstva socialnih 
pravic delavcev bo mogoče doseči le, če se zahteve po merilih trajnosti razširijo na vso 
biomaso, ki se uporablja za energetske namene, iz te direktive ter na vse industrijske panoge 
– predelavo nafte, hrane in lesa, s katerimi so pogonska biogoriva povezana.

Predlog spremembe 790
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2a do 5:

Or. de

Obrazložitev

Potrebna sprememba zaradi določitve novega merila.

Predlog spremembe 791
Claude Turmes

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ocenjevanje skladnosti goriv, 
namenjenih uporabi v prometu, z 
zahtevami direktive o kakovosti goriva,

Or. en
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Obrazložitev

Pravila za biogoriva za prometni sektor se morajo uskladiti z direktivo o obnovljivih virih 
energije in direktivo o kakovosti goriva. Zato je potrebno navzkrižno sklicevanje, s čimer se 
zagotovi, da pri obeh direktivah velja enak sklop pravil.

Predlog spremembe 792
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na osnovi člena 17(1) in je 
najmanj 35 %. 

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

Z veljavnostjo od 1. januarja 2015 je 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, najmanj 50 % na 
podlagi pregleda Evropske komisije do 
leta 2013 in nato vsako drugo leto.

Or. en

Obrazložitev

Najprimernejša rešitev bi bil dvofazni pristop, še zlasti ob upoštevanju potrebe po 
oblikovanju postopnega pristopa do naprednejših pogonskih biogoriv in surovin. Ta pristop je 
dobro izražen v dokumentu začasne delovne skupine Sveta o merilih trajnosti za pogonska 
biogoriva z dne 10. aprila 2008.
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Predlog spremembe 793
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, je 
najmanj 35 % in se 1. januarja 2012 
poveča na najmanj 50 %, 1. januarja 2017 
pa na 60 %.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

V primeru energije iz biomase, ki jo
proizvedejo obrati, ki so obratovali v 
januarju 2008, se prvi pododstavek 
uporablja od 1. aprila 2013.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga najmanjši prihranek emisij toplogrednih plinov za energijo iz biomase 
35 %, kar je premalo, saj je treba prihraniti najmanj 60 % emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 794
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za promet, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na osnovi člena 17(1) in je 
najmanj 50 %, razen v primeru pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki jih 
proizvedejo obrati, ki so obratovali v 
januarju 2008, pri čemer je prihranek 
emisij toplogrednih plinov najmanj 35 % 
do 1. aprila 2013.
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V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

Or. en

Obrazložitev

Samo pogonska biogoriva, ki omogočajo visoko raven prihranka emisij toplogrednih plinov, 
ustrezajo ciljem in so upravičena do podpore, vendar je razumno, da se sedanjim obratom za 
pridobivanje pogonskih goriv omogoči kratko obdobje prilagajanja. 

Predlog spremembe 795
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na osnovi člena 17(1) in je 
najmanj 50 %.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

V primeru energije iz biomase, ki jo
proizvedejo obrati, ki so obratovali v 
januarju 2008, se prvi pododstavek 
uporablja od 1. aprila 2013.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 35 % prihranek emisij toplogrednih plinov ni dovolj ambiciozen. Z določitvijo 
tako nizkega cilja bo ustrezna večina biogoriv, pri čemer se tvega neučinkovitost proizvodnje 
z omejenimi podnebnimi koristmi in potencialno velikimi učinki posredne rabe zemljišč. Poleg 
tega se z le 35 % pragom za emisije toplogrednih plinov velik potencial za učinkovito 
proizvodnjo biogoriv v tropih zmanjšuje.
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Predlog spremembe 796
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe goriv iz biomase, 
namenjenih uporabi v prometu, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na osnovi člena 17(1) in je 
najmanj 60 %.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

V primeru goriv iz biomase, namenjenih 
uporabi v prometu, ki jih proizvedejo 
obrati, ki so obratovali v januarju 2008, se 
prvi pododstavek uporablja od 
1. januarja 2010.

Or. en

Obrazložitev

Prag toplogrednih plinov mora biti dovolj visok, da zagotavlja učinkovito uporabo omejenih 
virov biomase. Poleg tega tvegamo, če se metodologija izračuna znatno ne izboljša, da bo 
vrednost prihranka emisij toplogrednih plinov močno precenjena, kar bo povzročilo zavajanje 
potrošnikov in zgrešeno politiko.

Predlog spremembe 797
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe vse biomase, ki se 
uporablja za energetske namene, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, je 
najmanj 35 % za goriva, namenjena 
uporabi v prometu, in 50 % za 
proizvodnjo električne energije.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih V primeru vse biomase, ki se uporablja za 
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tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

energetske namene, ki jo proizvedejo 
obrati, ki so obratovali v januarju 2008, se 
prvi pododstavek uporablja od 1. aprila 
2013.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 

Predlog spremembe 798
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na osnovi člena 17(1) in je 
najmanj 35 %. Pri celuloznih pogonskih 
biogorivih, bioplinu in pogonskih 
biogorivih iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja ali rastlin, ki niso 
namenjene prehrani, je prag prihranka 
emisij toplogrednih plinov najmanj 50 %.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje minimalnega prihranka emisij toplogrednih plinov, ki znaša 35%, bi pomenilo 
hude omejitve za proizvodnjo pogonskih biogoriv. Eden izmed ciljev spodbujanja uporabe 
pogonskih biogoriv je zmanjšanje odvisnosti od energije, zato je treba spodbujati proizvodnjo 
evropskih surovin, pri stopnji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov pa je treba upoštevati 
potencial prihranka toplogrednih plinov iz pogonskih goriv, pridobljenih iz evropskih surovin. 
Pri celuloznih pogonskih biogorivih, bioplinu in pogonskih biogorivih iz odpadnega 
rastlinskega ali živalskega olja ali rastlin, ki niso namenjene prehrani, je treba doseči večje 
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prihranke, kar bo še dodatno zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 799
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 % in 
se 1. januarja 2014 poveča na najmanj 50 
%, 1. januarja 2017 pa na 60 %.

Or. en

Predlog spremembe 800
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

Z začetkom veljavnosti od 1. januarja 
2012 je prihranek emisij toplogrednih 
plinov zaradi uporabe pogonskih biogoriv 
in drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva 
za namene iz odstavka 1, najmanj 50 %.

Sistemi podpore spodbujajo uporabo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki omogočajo večji prihranek 
emisij toplogrednih plinov, kot znaša 
minimalni prag. Večja podpora se 
zagotovi le ob zadostnih dokazih o 
zatrjevanih večjih prihrankih emisij 
toplogrednih plinov. Temeljni dokumenti 
morajo vključevati dokaze o izogibanju 
posrednemu učinku z uporabo odpadkov 
ali obdelavo degradiranih zemljišč.
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Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati razvoj pogonskih biogoriv, ki lahko prihranijo več emisij toplogrednih 
plinov; to je mogoče doseči z obveznimi omejitvami in finančnimi spodbudami. Proizvodnja 
bioenergije iz odpadkov ali z obdelavo degradiranih zemljišč zmanjšuje pritisk proizvodnje 
bioenergije na zemljišča, vodo in proizvodnjo pridelkov za prehrano, zato jo je treba 
spodbujati.

Predlog spremembe 801
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

Z veljavnostjo od 1. januarja 2015 je 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe bioloških goriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva v te 
namene in je naveden v odstavku 1, 
najmanj 50 %. To stopnjo je treba doseči z 
letnim povečanjem za 3 % od začetka 
veljavnosti direktive do leta 2015.
Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe bioloških goriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna na osnovi 
člena 17(1).

Or. de

Obrazložitev

Za povečanje koristi pogonskih biogoriv v primerjavi s fosilnimi gorivi in za večje varstvo 
podnebja je treba doseči boljšo bilanco CO2. Pri pogonskih biogorivih prve generacije je še 
vedno na voljo zadosten potencial za izboljšanje te bilance.
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Predlog spremembe 802
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

Z veljavnostjo od 1. januarja 2015 je 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe bioloških goriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva v te 
namene in je naveden v odstavku 1, 
najmanj 50 %. To stopnjo je treba doseči z 
letnim povečanjem za 2 % od začetka 
veljavnosti direktive do leta 2020.
Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe bioloških goriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna na osnovi 
člena 17(1).

Or. de

Obrazložitev

Za povečanje koristi pogonskih biogoriv v primerjavi s fosilnimi gorivi in za večje varstvo 
podnebja je treba doseči boljšo bilanco CO2. Pri pogonskih biogorivih prve generacije je še 
vedno na voljo zadosten potencial za izboljšanje te bilance.

Predlog spremembe 803
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

V primeru energije iz biomase, ki jo
proizvedejo obrati, ki so obratovali 30. 
junija 2009, se prvi pododstavek uporablja 
od 1. oktobra 2014.

Or. en
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Obrazložitev

Ob upoštevanju razumnega obdobja 18 mesecev za izgradnjo obrata za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv je treba prehodno obdobje razširiti na vse obrate, ki so obratovali 30. 
junija 2009. Poleg tega je treba prehodno obdobje razširiti tako, da bo veljalo od 1. oktobra 
2014.

Predlog spremembe 804
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihranki emisij toplogrednih plinov se 
izračunajo v skladu z metodologijo iz 
člena 17.

Or. en

Predlog spremembe 805
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Goriva iz biomase, namenjena uporabi 
v prometu, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se omejijo na goriva, 
proizvedena iz
(a) odpadkov ali ostankov, vključno z 
bioplinom,
(b) surovin, ki se pridelajo na 
neobdelanem, degradiranem ali 
obrobnem zemljišču, če prinaša taka raba 
zemljišča v obdobju 10 let neto koristi 
glede emisij ogljika,
(c) surovin, ki ne povzročijo posrednih ali 
neposrednih emisij, povezanih s 
spremembo uporabe zemljišča.



AM\731121SL.doc 75/130 PE409.428v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Goriva iz biomase, namenjena uporabi v prometu, morajo biti omejena na surovine brez 
emisij iz spremenjene neposredne ali posredne rabe zemljišč. Možnost boljšega zajema 
ogljika na obrobnem ali degradiranem zemljišču se bo uresničila le, če se skladnostni trg za 
cilje EU usmeri na njeno uresničitev.

Predlog spremembe 806
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Uporaba zemljišč za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv ne sme konkurirati 
uporabi zemljišč za proizvodnjo hrane.

Or. de

Obrazložitev

Bolj bo treba poskrbeti za to, da uporaba pogonskih biogoriv ne bi poslabšala razmer na 
področju hrane.

Predlog spremembe 807
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na:
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ima zemljišče še vedno ta status:

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;
(b) območja, določena za namene varstva 
okolja, razen če so na voljo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v te 
namene; 

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

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prvotna opredelitev „gozda, v katerega ne posega večja človekova dejavnost” iz člena 15(3) 
je nenatančen izraz, ki se uporablja predvsem za statistične namene in dopušča dvoumne 
razlage, kateri gozdovi sodijo v to kategorijo. V nekaterih primerih bi bilo mogoče gozdove, s 
katerimi se gospodari trajnostno ob običajni gospodarski rabi, obravnavati kot nedotaknjene 
gozdove z veliko biotsko raznovrstnostjo in bi izpadli iz 10 % cilja za biogoriva.
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Predlog spremembe 808
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

3. Biomasa za energetske namene, razen 
za goriva za uporabo v prometu, 
upoštevana za namene iz odstavka 1, se ne 
proizvede iz surovine, pridobljene na 
zemljišču s priznanim velikim pomenom 
zaradi biotske raznovrstnosti, razen če 
izvira iz zakonitih in zakonsko urejenih 
tokov odpadkov ali ostankov lesa, ki so del 
legitimnih praks okoljevarstvenega 
upravljanja. To vključuje zemljišče, ki je 
imelo leta 1990 ali po letu 1990 enega od 
naslednjih statusov, ne glede na to, ali ima 
zemljišče še vedno ta status:

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

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

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

(b) območja, določena za namene varstva 
okolja, vključno z območji, določenimi za 
namene varstva redkih, prizadetih ali 
ogroženih ekosistemov ali vrst, priznanih 
z mednarodnimi sporazumi, razen če so na 
voljo dokazi, da proizvodnja te surovine ni 
posegala v te namene;

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

(c) travinje z veliko biotsko
raznovrstnostjo, tj. travinje, ki ohranja 
sestavo naravnih vrst ter ekološke 
značilnosti in procese in ni pognojeno.

Komisija določi merila in geografski obseg 
za opredelitev travinj, ki jih zajema točka

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

točke (-a) do (c). Tak ukrep, katerega 
namen je spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa za uporabo v prometu omejena na surovine brez vplivov rabe 
zemljišč ali primere, ko se dokaže izboljšanje zajemanja ogljika, je treba uporabo biomase za 
druge vrste rabe energije zakonsko urediti tako, da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 809
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

3. Vsa biomasa, ki se uporablja za 
energetske namene, upoštevana za namene 
iz odstavka 1, se ne proizvede iz surovine,
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biotske
raznovrstnosti ali v polmeru 5 km okrog 
tega zemljišča, tj. zemljišču, ki je imelo v 
januarju 2008 ali po januarju 2008 enega 
od naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:

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

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

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

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

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

raznovrstnostjo, tj. travinje z velikim 
številom vrst, ki ni pognojeno in okrnjeno.

(ca) druga zemljišča s priznanim velikim 
pomenom zaradi biotske raznovrstnosti.

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

Komisija določi merila in geografski obseg 
za opredelitev travinj, ki jih zajema točka 
(c), do januarja 2010. Tak ukrep, katerega 
namen je spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Or. en

Obrazložitev

Sedanja trajnostna merila ne morejo zagotoviti trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh 
vidikov trajnosti. Ta predlog spremembe želi določiti boljša trajnostna merila. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 

Predlog spremembe 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biotske
raznovrstnosti, razen če je mogoče 
dokazati, da je proizvodnja te surovine 
združljiva z ohranjanjem ali 
povečevanjem vrednosti zaradi biotske 
raznovrstnosti. V tem odstavku pomeni 
„zemljišče z velikim pomenom zaradi 
biotske raznovrstnosti“ zemljišče, ki je 
imelo v januarju 2008 ali po januarju 2008 
enega od naslednjih statusov, ne glede na 
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to, ali ima zemljišče še vedno ta status:
(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost;

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

(b) (i) območja, ki jih je zakon ali pristojni 
organ določil za namene varstva okolja, ali

(ii) območja, določena za namene varstva 
redkih, prizadetih ali ogroženih 
ekosistemov ali vrst, priznanih z 
mednarodnimi sporazumi, ob upoštevanju 
njihovega priznavanja v skladu s 
postopkom iz drugega pododstavka člena 
16(4);

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

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

Or. en

Predlog spremembe 811
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 

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

bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;

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

(b) (i) območja, ki jih je zakon ali pristojni 
organ določil za namene varstva okolja, ali

(ii) območja, določena za namene varstva 
redkih, prizadetih ali ogroženih 
ekosistemov ali vrst, priznanih z 
mednarodnimi sporazumi ali vključenih 
na sezname, ki so jih pripravile 
medvladne ali mednarodne nevladne 
organizacije, ob upoštevanju njihovega 
priznavanja v skladu s postopkom iz 
drugega pododstavka člena 16(4),
razen če so na voljo dokazi, da proizvodnja 
te surovine ni posegala v te namene; 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 812
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

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

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

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

(b) območja, določena za namene varstva 
okolja, vključno z območji, določenimi za 
namene varstva redkih, prizadetih ali 
ogroženih ekosistemov ali vrst, priznanih 
z mednarodnimi sporazumi, razen če so na 
voljo dokazi, da proizvodnja te surovine ni 
posegala v te namene;

(ba) varovalni pasovi okrog območij, 
določenih za namene varstva okolja, in 
migracijske poti med takimi območji;

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pogonska biogoriva bi se naj ne pridelovala na varovalnih pasovih in migracijskih poteh med 
območji, določenimi za namene varstva okolja; v nasprotnem primeru bi lahko bile ogrožene 
vrste ujete v izoliranih žepih.

Predlog spremembe 813
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke

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

maju 2003 ali po maju 2003 enega od 
naslednjih statusov, ne glede na to, ali ima 
zemljišče še vedno ta status:

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije nagrajuje tiste, ki so v pričakovanju rasti evropskega trga špekulativno 
krčili gozdove, kot je bilo ugotovljeno v jugovzhodni Aziji. Poleg tega, kar je bolj pomembno, 
ta nedavni presečni datum ogroža presečni datum 1990, ki je določen v mehanizmu čistega 
razvoja kjotskega protokola. Leto 2003 je čas, v katerem je EU sprejela zakonodajno podporo 
za biogoriva.

Predlog spremembe 814
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

3. Energija iz biomase, upoštevana za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvede iz 
surovine, pridobljene na zemljišču s 
priznanim velikim pomenom zaradi biotske
raznovrstnosti, razen če pridobljeni dokazi 
kažejo, da izvira iz praks trajnostnega 
upravljanja in da proizvodnja in 
ekstrakcija te surovine nista negativno 
vplivali na biološko raznovrstnost, in/ali 
če pridobljeni dokazi kažejo, da bodo 
naravna sestava vrst in naravni procesi 
ponovno vzpostavljeni. To vključuje 
zemljišče, ki je imelo v januarju 2008 ali 
po januarju 2008 enega od naslednjih 
statusov, ne glede na to, ali ima zemljišče 
še vedno ta status:

Or. en

Obrazložitev

Kot drugje, bi trajnostno upravljanje moralo biti možno na tak način, da se omejene količine 
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biomase lahko uporabijo, če se to izvede na trajnostni način.

Predlog spremembe 815
Lena Ek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(a) pragozd in drugo gozdno zemljišče: 
gozd in drugo gozdno zemljišče, na 
katerem ni jasno vidnih znakov človeške 
dejavnosti in ekološki procesi niso 
pomembno moteni;

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 10 % cilju biogoriv.

Predlog spremembe 816
Gunnar Hökmark

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(a) gozd in drugo gozdno zemljišče, na
katerem ni jasno vidnih znakov človeške 
dejavnosti in ekološki procesi niso 
pomembno moteni;
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Or. en

Predlog spremembe 817
Eluned Morgan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) območja, ki zagotavljajo bistvene 
storitve ekosistemov v izrednih razmerah 
(na primer zaščita porečij, obvladovanje 
erozije), kot jih opredeljuje presoja 
ekosistemov tisočletja, ob upoštevanju 
njihovega priznavanja v skladu s 
postopkom iz drugega pododstavka člena 
16(4);

Or. en

Obrazložitev

Storitve ekosistemov so koristi, ki so jih ljudje deležni od ekosistemov. Te vključujejo 
oskrbovalne storitve, kot so hrana, voda, les, vlakna, regulacijske storitve, kot so uravnavanje 
podnebja, poplav, bolezni, odpadkov in kakovosti vode, kulturne storitve, kot so rekreacija, 
estetski užitek in duhovna izpolnitev ter podporne storitve, kot so nastajanje tal, fotosinteza in 
kroženje hranilnih snovi. 

Predlog spremembe 818
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(b) območja, ki jih je zakon ali pristojni 
organ določil za namene varstva okolja, 
razen če so na voljo dokazi, da proizvodnja 
te surovine ni posegala v te namene;

Or. de
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Obrazložitev

Da bi zagotovili jasno pravno podlago o tem, kako točno je zemljišče določeno za namene 
varovanja okolja, je treba pravni okvir opredeliti bolj jasno.

Predlog spremembe 819
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) območja z v regionalnem ali 
globalnem merilu veliko koncentracijo 
redkih, prizadetih ali ogroženih 
ekosistemov ali vrst, priznanih z 
mednarodnimi sporazumi ali vpisanih na 
rdeči seznam Svetovne zveze za ohranitev 
narave (IUCN), razen če so na voljo 
dokazi, da proizvodnja te surovine ni 
posegala v te namene;

Or. de

Obrazložitev

Pri določanju meril trajnosti je treba uporabiti mednarodne sporazume in standarde o zaščiti.

Predlog spremembe 820
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Komisija pooblasti evropski organ za 
standardizacijo CEN, da predlaga 
vseevropska merila, kazalnike in 
metodologije, ki se bodo uporabljali za 
določanje, kaj obsega status, ki ga 
zajemajo točke (a), (b) in (c), ter kako se 
ugotovi in preverja.
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Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se v celotni EU ves čas uporabljajo enaka merila, kazalniki in metodologije. 
Evropski organ za standardizacijo zagotavlja primeren okvir ter lahko priskrbi ustrezno 
znanje za izvajanje te naloge in je že začel proces. Zakonodajni okvir EU bi moral upoštevati 
člen 95 Pogodbe o EU.

Predlog spremembe 821
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Komisija pooblasti evropski organ za 
standardizacijo CEN, da predlaga 
vseevropska merila, kazalnike in 
metodologije, ki se bodo uporabljali za 
določanje, kaj obsega status, ki ga 
zajemajo točke (a), (b) in (c), ter kako se 
ugotovi in preverja.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se v celotni EU ves čas uporabljajo enaka merila, kazalniki in metodologije. 
Evropski organ za standardizacijo zagotavlja primeren okvir ter lahko priskrbi ustrezno 
znanje za izvajanje te naloge in je že začel proces. Zakonodajni okvir EU bi moral upoštevati 
člen 95 Pogodbe o EU.

Predlog spremembe 822
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

uporabljajo za proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
upoštevanih za namene iz odstavka 1, se 
pridobijo iz gozdov:

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

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

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

(b) nacionalni zakonodaji o gozdovih in 
okolju.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 823
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 

4. Biomasa za energetske namene, razen 
za goriva za uporabo v prometu, 
upoštevana za namene iz odstavka 1, se ne 
proizvede iz surovine, pridobljene na 
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ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo januarja 
2008 enega od naslednjih statusov in tega 
statusa nima več:

zemljišču z visoko zalogo ogljika, tj. 
zemljišču, ki je imelo v letu 1990 enega od 
naslednjih statusov in tega statusa nima 
več:

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

(a) mokrišče, 

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

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 0,5 hektarja, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 10 %
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ; 

(ba) savana in grmovje, tj. območja z 
mešanico dreves, grmovja in travinja, ki 
vsebujejo visoke zaloge ogljika;
(bb) trajno travinje, tj. pašniki s travno 
vegetacijo, ki se uporabljajo za pašo 
najmanj 20 let.

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

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa za uporabo v prometu omejena na surovine brez vplivov rabe 
zemljišč ali primere, ko se dokaže izboljšanje zajemanja ogljika, je treba uporabo biomase za 
druge vrste rabe energije zakonsko urediti tako, da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 824
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 

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

iz odstavka 1, se ne proizvedejo iz 
surovine, pridobljene na zemljišču z visoko 
zalogo ogljika.

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

Izgradnja novih proizvodnih obratov se ne 
bo izvajala na območjih, kjer izgube 
ogljikovega dioksida, shranjenega nad 
tlemi, ni mogoče nadomestiti v 10 letih. 
Izgradnja novih proizvodnih obratov se ne 
bo izvajala na območjih, kjer preti veliko 
tveganje za znatno izgubo ogljikovega 
dioksida, shranjenega nad tlemi, na 
primer na določenih travinjih, šotnatih 
tleh, mangrovah in mokriščih.

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 1 hektar, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 30% 
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ;
Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, 
če je imelo zemljišče ob času, ko je bila 
surovina pridobljena, enak status, kot ga 
je imelo januarja 2008.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 
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Predlog spremembe 825
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

4. Energija iz biomase, upoštevana za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvede iz 
surovine, pridobljene na zemljišču z visoko 
zalogo ogljika, razen če obstajajo dokazi, 
da izvira iz tokov odpadkov, ostankov lesa 
ali praks trajnostnega upravljanja. To 
vključuje zemljišče, ki je imelo januarja 
2008 enega od naslednjih statusov in tega 
statusa nima več:

Or. en

Obrazložitev

Kot drugje, bi trajnostno upravljanje moralo biti možno na tak način, da se omejene količine 
biomase lahko uporabijo, če se to izvede na trajnostni način.

Predlog spremembe 826
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

4. Energija iz biomase, upoštevana za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvedejo iz 
surovine, pridobljene na zemljišču z visoko 
zalogo ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo 
novembra 2005 enega od naslednjih 
statusov in tega statusa nima več:

Or. en
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Predlog spremembe 827
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za vso energijo na rastlinski osnovi, ki se uporablja za transport, morajo veljati enaka merila 
okoljske trajnosti. Da bi zaradi tehnološkega razvoja, na primeru uporabe biomase za 
proizvodnjo vodika za promet, ne prišlo do zakonske vrzeli, je treba k izrazoma „pogonska 
biogoriva“ in „tekoča biogoriva“ dodati besedo „biomaso“.

Predlog spremembe 828
Henrik Lax

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je pokrito ali 
nasičeno z vodo stalno;

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo tla, ki niso razvrščena med mokrišča, vendar pa so pokrita z vodo znaten del leta, 
še posebej pri mokrih vremenskih pogojih. Zato je kot merilo za mokrišče mogoče sprejeti le 
stalno pokritost z vodo.
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Predlog spremembe 829
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Okrnjena (tj. že izsušena) šotišča dokazano ostajajo pomembna skladišča ogljika na svetu. 
Obnovitev okrnjenih šotišč prinaša veliko večje prihranke emisij kot njihova uporaba za 
pridelavo biomase. Poleg tega se zaradi pridelave pogosto zmanjšajo vodni viri, kar povzroča 
dodatno okrnjenost in zato obsežne izpuste toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(b) nepretrgano gozdnato območje;

Or. en
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Predlog spremembe 831
Eluned Morgan

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev nepretrgano gozdnatih območij mora biti v skladu z mednarodno priznanimi 
opredelitvami Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in 
Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti, ki opredeljujeta gozdove kot zemljišče, ki zajema več 
kot 0,5 hektara, krošnje pa pokrivajo več kot 10 % površine.

Predlog spremembe 832
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) savana in grmovje, tj. območja z 
mešanico dreves, grmovja in travinja.

Or. en

Obrazložitev

„Vmesni ekosistemi“ med gozdovi in travinjem so značilno, učinkovito in pomembno 
skladišče ogljika (npr. brazilsko travinje in afriška savana) ter so izključeni iz sedanjega 
besedila.
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Predlog spremembe 833
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(bb) trajno travinje, tj. pašniki s travno 
vegetacijo, ki se uporabljajo za pašo 
najmanj 20 let in niso gozdovi.

Or. en

Obrazložitev

Trajno travinje je značilno, učinkovito in pomembno skladišče ogljika ter glede na nedavne 
znanstvene študije lahko odplačevanje dolga v smislu ogljika zaradi preoblikovanja travinja 
traja do 90 let.

Predlog spremembe 834
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(bc) mokrišča, kot jih opredeljuje
Ramsarska konvencija, ob upoštevanju 
njihovega priznavanja v skladu s 
postopkom iz drugega pododstavka člena 
16(4);

Or. en
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Predlog spremembe 835
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, 
če je imelo zemljišče ob času, ko je bila 
surovina pridobljena, enak status, kot ga je 
imelo maja 2003.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije nagrajuje tiste, ki so v pričakovanju rasti evropskega trga špekulativno 
krčili gozdove, kot je bilo ugotovljeno v jugovzhodni Aziji. Poleg tega, kar je bolj pomembno, 
ta nedavni presečni datum ogroža presečni datum 1990, ki je določen v mehanizmu čistega 
razvoja kjotskega protokola. Leto 2003 je čas, v katerem je EU sprejela zakonodajno podporo 
za biogoriva.

Predlog spremembe 836
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija pooblasti evropski organ za 
standardizacijo CEN, da oblikuje 
usklajena merila in specifikacije, ki se 
uporabljajo za določanje, kaj obsegajo 
statusi, ki jih zajemata točki (a) in (b), ter 
kako se ugotavljajo in preverjajo.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se v celotni EU ves čas uporabljajo enaka merila, kazalniki in metodologije. 
Evropski organ za standardizacijo zagotavlja primeren okvir ter lahko priskrbi ustrezno 
znanje za izvajanje te naloge in je že začel proces. Zakonodajni okvir EU bi moral upoštevati 
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člen 95 Pogodbe o EU.

Predlog spremembe 837
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija pooblasti evropski organ za 
standardizacijo CEN, da oblikuje 
usklajena merila in specifikacije, ki se 
uporabljajo za določanje, kaj obsegajo 
statusi, ki jih zajemata točki (a) in (b), ter 
kako se ugotavljajo in preverjajo.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se v celotni EU ves čas uporabljajo enaka merila, kazalniki in metodologije. 
Evropski organ za standardizacijo zagotavlja primeren okvir ter lahko priskrbi ustrezno 
znanje za izvajanje te naloge in je že začel proces. Zakonodajni okvir EU bi moral upoštevati 
člen 95 Pogodbe o EU.

Predlog spremembe 838
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavki 4 a–b–c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Proizvodnja biomase za energetske 
namene ne sme ogroziti varnosti preskrbe 
s hrano in lokalnih načinov uporabe 
biomase.
Komisija na letni osnovi pripravi poročilo 
o:
a) spremembah uporabe zemljišč v regijah 
z območji za proizvodnjo biomase,
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b) spremembah cen hrane na svetovnem 
trgu in v regijah z območji za proizvodnjo 
biomase.
4b. Pri proizvodnji ali predelavi biomase 
ostanejo tla in kakovost tal nespremenjeni 
ali se izboljšata:
a) kršen ni noben nacionalni predpis ali 
zakon o ravnanju s tlemi,
b) pri proizvodnji ali predelavi biomase se 
uporabljajo najboljše prakse, da bi tako 
ostala tla in kakovost tal nespremenjeni 
ali se izboljšali.
4c. Pri proizvodnji ali predelavi biomase 
se podzemne in površinske vode ne 
izčrpavajo, kakovost vode pa ostane 
nespremenjena ali se izboljša:
a) kršen ni noben nacionalni predpis ali 
zakon o ravnanju z vodami,
b) pri proizvodnji ali predelavi biomase se 
uporabljajo najboljše prakse, da bi se tako 
raba vode zmanjšala na najmanjšo mero 
ter ostala kakovost vode nespremenjena 
ali se izboljšala,
c) pri proizvodnji ali predelavi biomase se 
ne uporablja voda iz neobnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 
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Predlog spremembe 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se ne upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, če so bila deležna podpore v 
obliki nepovratnih sredstev, davčnih 
oprostitev ali drugih javnih spodbud, 
namenjenih za znižanje proizvodnih 
stroškov in pridobitev nepravične 
konkurenčne prednosti.

Or. en

Predlog spremembe 840
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane na ozemlju Skupnosti ali ne, se 
bo biomasa za energetske namene 
upoštevala za namene iz odstavka 1 samo, 
če so bili izvedeni učinkoviti ukrepi za 
preprečevanje:
a) onesnaževanja vode, vključno s 
podzemno vodo;
(b) čezmerne porabe vode na območjih, 
kjer je količina vode omejena;
(c) onesnaževanja zraka;
(d) poslabšanja kakovosti tal.

Or. en
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Obrazložitev

Poročanje mora prav tako vključevati temeljito oceno vplivov večjega povpraševanja po 
bioenergiji na svetovno rabo zemljišč in s tem povezane emisije. Brez tega ne bo mogoče 
ugotoviti, ali politika dejansko prispeva k zmanjšanju emisij ali ne.

Predlog spremembe 841
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se morajo prednostno 
proizvajati iz odpadnega materiala, s 
povečano produktivnostjo zemljišč, ki so 
že uporabi, ali na
degradiranih/neobdelanih zemljiščih, da 
bi se tako zmanjšal pritisk na uporabo 
zemljišč in posredne emisije toplogrednih 
plinov. 
Komisija določi merila in geografski 
obseg za opredelitev zemljišč, ki jih 
zajema točka 4.

Or. en

Obrazložitev

Pridobivanje bioenergije iz odpadnih proizvodov ali prek pridelave na 
degradiranih/neobdelanih zemljiščih, zmanjšuje pritisk, ki ga ima pridobivanje bioenergije na 
zemljišča, vodo in pridobivanje kulturnih rastlin, namenjenih za hrano, in preprečuje večino 
neposrednih vplivov. Zato bi jih bilo treba spodbujati.
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Predlog spremembe 842
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Biomasa za energijo se ne upošteva za 
namene iz odstavka 1, razen če se je 
surovina, iz katere je proizvedena, 
pridelala v skladu z naslednjimi merili:
(a) spoštovanje zemljiških pravic lokalnih 
skupnosti in avtohtonih prebivalcev, kot je 
določeno v deklaraciji ZN o pravicah 
avtohtonih prebivalcev in drugih zadevnih 
mednarodnih okvirih, tako da:
– se pravica do uporabe zemljišča lahko 
dokaže in je lokalne skupnosti ne morejo 
upravičeno spodbijati z dokazljivimi
pravicami;
– uporaba zemljišča za pridobivanje 
biomase za energetske namene ne 
zmanjšuje zakonskih pravic ter pravic 
glede običajev in tradicij drugih 
uporabnikov brez njihove prostovoljne in 
predhodne privolitve po predhodni 
seznanitvi;
(b) postopki posvetovanja in komunikacije 
z lokalnimi prebivalci in interesnimi 
skupinami preko njihovih organov;
(c) skladnost z nacionalno zakonodajo o 
zdravju in varnosti pri delu ter o najnižjih 
plačah;
(d) skladnost z ustreznimi konvencijami in 
priporočili Mednarodne organizacije dela;
(e) pogodbe z malimi kmetijskimi 
posestniki, ki so razumne in pregledne ter 
se jih spoštuje. Zlasti:
– dogovorjena plačila so izvršena 
pravočasno, vsi stroški, takse in dajatve pa 
so jasno razloženi in predhodno 
dogovorjeni;
– določanje cen surovin, storitev in 
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pridelkov je jasno razloženo;
– načrti za odplačevanje dolga so 
popolnoma pregledni in imajo razumne 
obrestne mere.

Or. en

Predlog spremembe 843
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Merila za kmetijske prakse morajo biti enaka za proizvodnjo v EU in zunaj nje. Glej 
odstavek 7 a novo (predlog spremembe poročevalca št. 33) in predlog spremembe istih 
avtorjev, ki ga dopolnjujejo.
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Predlog spremembe 844
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

To smiselno velja za kmetijske surovine, 
ki se pridelujejo izven Skupnosti in se 
uporabljajo za proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
upoštevanih za namene iz odstavka 1.
Kmetijske surovine, ki se ne pridelujejo v 
Skupnosti in se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se upoštevajo v skladu z 
odstavkom 1. Če taka pravila niso 
primerna, se upošteva naslednja zahteva, 
ki zadeva globalne in naravne vire:
(a) brez znatnega povečanja emisij, ki 
lahko povzročijo zakisljevanje ali 
evtrofikacijo ali uničenje ozona ali ki so 
strupene,
(b) brez znatnega vpliva na funkcije tal ali 
rodovitnosti tal (npr. ohranitev stopnje 
organskih snovi, preprečevanje erozije),
(c) brez znatnega vpliva na kakovost vode 
ali oskrbo z vodo,
(d) brez znatnega zmanjšanja biotske 
raznovrstnosti ali raznovrstnosti 
ekosistemov ter
d) okolju prijazna uporaba gnojil in 
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pesticidov.

Or. de

Obrazložitev

Za kmetijske surovine, ki se pridelujejo v tretjih državah, so potrebne zahteve, ki odražajo 
navzkrižno skladnost ali so ji enakovredne, da se zagotovi trajnost biogoriv, ki se proizvajajo 
iz njih. Sedanje besedilo je diskriminatorno do proizvajalcev iz EU.

Predlog spremembe 845
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Zgornji pododstavek smiselno velja za 
kmetijske surovine, ki se pridelujejo izven 
Skupnosti in se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, upoštevanih za namene 
iz odstavka 1.
Kmetijske surovine, ki se ne pridelujejo v 
Skupnosti in se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se upoštevajo v skladu z 
odstavkom 1. Če taka pravila niso 
primerna, se upošteva naslednja zahteva, 
ki zadeva globalne in naravne vire:
(a) brez znatnega povečanja emisij, ki 
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lahko povzročijo zakisljevanje ali 
evtrofikacijo ali uničenje ozona ali ki so 
strupene,
(b) brez znatnega vpliva na funkcije tal ali 
rodovitnosti tal (npr. ohranitev stopnje 
organskih snovi, preprečevanje erozije),
(c) brez znatnega vpliva na kakovost vode 
ali oskrbo z vodo,
(d) brez znatnega zmanjšanja biotske 
raznovrstnosti ali raznovrstnosti 
ekosistemov ter
d) okolju prijazna uporaba gnojil in 
pesticidov.

Or. de

Obrazložitev

Za kmetijske surovine, ki se pridelujejo v tretjih državah, so potrebne zahteve, ki odražajo 
navzkrižno skladnost ali so ji enakovredne, da se zagotovi trajnost biogoriv, ki se proizvajajo 
iz njih. Sedanje besedilo je diskriminatorno do proizvajalcev iz EU.

Predlog spremembe 846
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Obrazložitev

Vse surovine, neodvisno od kraja pridelave, morajo ustrezati istim okoljskim zahtevam.

Predlog spremembe 847
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 
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Predlog spremembe 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a–b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1 samo, če je država, v kateri so 
bila pridelana, ratificirala in učinkovito 
izvedla vse naslednje pogodbe in 
konvencije:
– Konvencijo o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami,
– Konvencijo o biotski raznovrstnosti,
– Kartagenski protokol o biološki 
varnosti,
– Kjotski protokol k okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah,
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o minimalni starosti za zaposlitev (št. 
138),
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o prepovedi in takojšnjih ukrepih za
odpravo najhujših oblik otroškega dela 
(št. 182),
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o odpravi prisilnega dela (št. 105),
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o prisilnem ali obveznem delu (št. 
29),
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o enakem plačilu za delo enake 
vrednosti za moške in ženske (št. 100),
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o diskriminaciji pri zaposlovanju in 
na delovnem mestu (št. 111),
– Konvencijo Mednarodne organizacije 
dela o sindikalni svobodi in varstvu 
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sindikalnih pravic (št. 87),
– učinkovito izvajanje teh pogodb se 
preverja ob upoštevanju rezultatov 
izvajanja v državah v skladu z izvedbenimi 
določbami pogodb in zlasti vseh priporočil 
organov, ustanovljenih v skladu s temi 
pogodbami za spremljanje skladnosti.
5b. Če država ni ratificirala pogodb, ki so 
naštete v odstavku 5a(a), vendar pa 
nacionalni organi ali gospodarski subjekti 
Komisiji posredujejo zanesljive 
informacije, ki dokazujejo, da standardi 
varstva okolja v tej državi ustrezajo 
standardom iz teh pogodb, lahko Komisija 
v skladu s postopkom iz člena 21(2) 
odloči, da se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, ki se proizvajajo v tej 
državi, smejo upoštevati za namene iz 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 849
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namen iz 
odstavka 1 samo, če je država, v kateri so 
bila pridelana, ratificirala in učinkovito 
izvedla vse naslednje okoljske pogodbe:
1. Konvencijo o mednarodni trgovini z 
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami
2. Konvencijo o biotski raznovrstnosti
3. Kartagenski protokol o biološki 
varnosti
4. Kjotski protokol Okvirne konvencije 
Združenih narodov o podnebnih 
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spremembah
Učinkovito izvajanje teh pogodb se 
preverja ob upoštevanju rezultatov 
izvajanja v državah v skladu z izvedbenimi 
določbami pogodb in zlasti vseh priporočil 
organov, ustanovljenih v skladu s temi 
pogodbami za spremljanje skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

Okoljska merila iz člena 15A niso zadostna in jih je treba razširiti.

Predlog spremembe 850
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se za namene iz odstavka 1 ne 
upoštevajo, razen če so bili sprejeti 
učinkoviti ukrepi, da se prepreči:
(a) poslabšanje kakovosti površja in 
podtalnice zaradi vnosa onesnaževal in 
pretiranih količin hranil;
(b) prekomerna poraba vode na območjih, 
kjer je primanjkuje.

Or. en
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Predlog spremembe 851
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane znotraj ali zunaj ozemlja 
Skupnosti, se pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva ne upoštevajo za 
namene iz odstavka 1, razen če so bili v 
skladu s členom 16 te direktive predloženi 
naslednji podatki v zvezi s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter njihovih surovin:
(a) presoja vpliva, v kateri so opredeljena 
vsa območja in vrste iz člena 15(3), načrt 
ravnanja z namenom ohranjanja ali 
krepitve njihovega stanja [in 
uresničevanja ciljev iz točk (b) do (f) tega 
odstavka] ter skladnost s tem načrtom 
ravnanja;
(b) uporaba praks za zagotavljanje 
trajnostne rabe vode, vključno z varstvom 
podzemne vode, in preprečevanje 
onesnaževanja vode;
(c) uporaba praks za zagotavljanje 
trajnostnega upravljanja tal, 
preprečevanje erozije in obvladovanje 
erozije;
(d) uporaba kemikalij za kmetijske 
namene, ki jih je Svetovna zdravstvena 
organizacija kategorizirala kot izdelke 
vrste 1A ali 1B in razreda 2 ali ki so 
navedeni v Stockholmski ali Rotterdamski 
konvenciji, in v primeru uporabe teh snovi 
podatki, v kolikšni meri pridelovalci 
aktivno iščejo alternativne snovi;
(e) požiganje kot sestavni del čiščenja 
zemljišč in v kolikšni meri je usklajeno s 
smernicami dobre prakse, ki jih določi 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2);
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(f) stopnja skladnosti z naslednjimi merili:
i) pravica do uporabe zemljišča se lahko 
dokaže in je lokalne skupnosti ne morejo 
upravičeno spodbijati z dokazljivimi 
zakonitimi ali običajnimi pravicami;
ii) lokalno prebivalstvo dobi nadomestilo 
za dogovorjene nakupe zemljišč in 
prepustitev pravic na podlagi njihove 
prostovoljne in predhodne privolitve po 
predhodni seznanitvi ter sporazumov, o 
katerih so se pogajale njihove lastne 
ustanove;
iii) raba zemljišč za pridelavo surovin za 
pogonska biogoriva ali druga tekoča 
biogoriva ne zmanjšuje zakonitih pravic, 
običajnih pravic ali tradicionalnih pravic 
drugih uporabnikov brez njihove 
prostovoljne in predhodne privolitve po 
predhodni seznanitvi;
iv) surovin se ne sme pridelovati na 
zemljišču, ki bi ga pridobili v ta namen 
prek prisilne izselitve;
v) pridobivanje surovin za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva ne 
sme uporabljati ali podpirati prisilnega 
dela, vključno s služenjem zaradi 
zadolženosti [kot je opredeljeno v 
Konvencijah Mednarodne organizacije 
dela 29 in 105]:
(1) podjetje ne sme zadržati nobenega dela 
plače, drugih prejemkov, lastnine ali 
dokumentov delavcev, da bi s tem 
zagotovili, da ostanejo v proizvodnji
(2) podjetje prav tako ne sme uporabljati 
nikakršnih fizičnih ali psiholoških 
ukrepov, da zadrži delavce v delovnem 
razmerju
(3) delavci lahko svojega delodajalca 
svobodno zapustijo v razumnem 
odpovednem roku
(4) od zakoncev in otrok pogodbenega 
delavca se ne sme zahtevati, da delajo v 
proizvodnji
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vi) prepovedano je zaposlovanje otrok, 
mlajših od 15 let (razen na družinskih 
kmetijah in brez poseganja v njihov 
izobraževalni, moralni, socialni in fizični 
razvoj) in izvajanje težkega ali nevarnega 
dela s strani delavcev, mlajših od 18 let
vii) vsi delavci imajo zakonite pogodbe in 
prejemajo pravično plačilo v skladu z 
navedenimi pogoji
(1) delavcem je treba plačati v gotovini ali 
na takšen način, ki je zanje ugoden, ter 
redno in pravočasno
(2) odtegljaji od plač kot disciplinski 
ukrep niso dovoljeni in prav tako niso 
dovoljeni odtegljaji od plač, ki jih ne 
določa nacionalno pravo, razen z izrecnim 
dovoljenjem zadevnega delavca. Vsi 
disciplinski ukrepi morajo biti zabeleženi.
(3) nastanitev ali druge ugodnosti se ne 
smejo avtomatsko odšteti od minimalne 
plače/ali ustrezne plače v industriji kot 
plačilo v naravi.
(4) v primeru dela na akord mora plačilna 
postavka delavcu omogočati, da zasluži 
vsaj minimalno plačo ali ustrezni 
industrijski standard (kar je višje) v 
običajnem delovnem času in pod 
običajnimi delovnimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 852
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5a. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane na ozemlju Skupnosti ali ne, se 
energija za biomaso, pogonska biogoriva 
in druga tekoča biogoriva ne upoštevajo 
za namene iz odstavka 1, razen če so bili 
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izvedeni učinkoviti ukrepi za 
preprečevanje:
(a) poslabšanje kakovosti površja in 
podtalnice zaradi vnosa onesnaževal in 
pretiranih količin hranil;
(b) prekomerne porabe vode na območjih, 
kjer je primanjkuje.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je večja skladnost trajnostnih kmetijskih praks znotraj in zunaj EU; zelo pomembno 
je tudi, da povečana proizvodnja biogoriv ne povzroča nižje kakovosti vode in prsti.

Predlog spremembe 853
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5b. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane znotraj ali zunaj ozemlja 
Skupnosti, se pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva ne upoštevajo za 
namene iz odstavka 1, razen če so bili v 
skladu s členom 16 te direktive predloženi 
naslednji podatki v zvezi s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter njihovih surovin:
i. pravica do uporabe zemljišča se lahko 
dokaže in je lokalne skupnosti ne morejo 
upravičeno spodbijati z dokazljivimi 
zakonitimi ali običajnimi pravicami;
ii. lokalno prebivalstvo dobi nadomestilo 
za dogovorjene nakupe zemljišč in 
prepustitev pravic na podlagi njihove 
prostovoljne in predhodne privolitve po 
predhodni seznanitvi ter sporazumov, o 
katerih so se pogajale njihove lastne 
ustanove;



PE409.428v01-00 114/130 AM\731121SL.doc

SL

iii. surovin se ne sme pridelovati na 
zemljišču, ki bi ga pridobili v ta namen 
prek prisilne izselitve;
iv. proizvodnja surovin za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva ne 
sme uporabljati ali podpirati prisilnega 
dela, vključno s služenjem zaradi 
zadolženosti in otroškega dela, kot je 
opredeljeno v Konvencijah Mednarodne 
organizacije dela 29, 105, 138, 182;
v. vsi delavci imajo zakonite pogodbe in 
prejemajo pravično plačilo, vključno s 
pravico do organiziranja in kolektivnega 
pogajanja in enake obravnave, kot je 
opredeljeno v Konvencijah Mednarodne 
organizacije dela 100, 111, 87 in 98.

Or. en

Predlog spremembe 854
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5b. Proizvajalci si morajo prizadevati za 
zamenjavo kemikalij za kmetijske 
namene, gnojil in pesticidov z 
alternativami in zmanjšati njihovo 
porabo, če je le mogoče. Uporabljati se ne 
smejo snovi:
(i) ki so bile razvrščene kot pesticidi 
razreda I in II s strani Svetovne 
zdravstvene organizacije,
(ii) za katere velja Rotterdamska 
konvencija o postopku soglasja po 
predhodnem obveščanju ali 
(iii) ki so predmet ali na predlaganem 
seznamu stockholmske konvencije o 
obstojnih organskih onesnaževalih.

Or. en
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Obrazložitev

Manjša poraba kemikalij pomeni manjšo porabo fosilnih goriv, kar prispeva k zmanjševanju 
emisij. Poleg tega bi bilo treba v proizvodnji biogoriv popolnoma prepovedati uporabo 
nekaterih kemikalij, ki so zelo škodljive za zdravje ljudi in okolje. Ker se biogoriva ne 
uporabljajo v prehrani, bi se zaradi tega lahko uveljavili ohlapnejši okoljski standardi glede 
zdravja ljudi, ki bi dovolili uporabo nevarnih snovi v okolju.

Predlog spremembe 855
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5b. Če država ni ratificirala pogodb, ki so 
naštete v odstavku 5 a(a), vendar pa 
nacionalni organi ali gospodarski subjekti 
Komisiji posredujejo zanesljive 
informacije, ki dokazujejo, da standardi 
varstva okolja v tej državi ustrezajo 
standardom iz teh pogodb, lahko Komisija 
v skladu s postopkom iz člena 21(2) 
odloči, da se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, ki se proizvajajo v tej 
državi, smejo upoštevati za namene iz 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Okoljska merila iz člena 15A niso zadostna in jih je treba razširiti.

Predlog spremembe 856
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5c. Komisija vsaki dve leti Evropskemu 
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parlamentu in Svetu poroča o vplivu 
povečanega povpraševanja po biogorivu 
na socialno trajnost v Skupnosti in v 
tretjih državah ter o vplivu politike EU o 
biogorivih na razpoložljivost živil v 
državah izvoznicah, o tem, ali si lahko 
ljudje v državah v razvoju privoščijo živila, 
ter o širših razvojnih vprašanjih. Prvo 
poročilo se predloži leta 2012. Poročilo 
mora obravnavati vprašanje spoštovanja 
pravic do uporabe zemljišč. Poročilo za 
vsako državo, ki je pomemben vir surovin 
za biogorivo, ki se porabi v EU, navede, 
ali je država ratificirala vsako izmed 
naslednjih konvencij Mednarodne 
organizacije dela:
i) Konvencijo o minimalni starosti za 
zaposlitev (št. 138)
ii) Konvencijo o prepovedi in takojšnjih 
ukrepih za odpravo najhujših oblik 
otroškega dela (št. 182)
iii) Konvencijo o odpravi prisilnega dela 
(št. 105)
iv) Konvencijo o obveznem prisilnem delu 
(št. 29)
v) Konvencijo o enakem plačilu za delo 
enake vrednosti za moške in ženske (št. 
100)
vi) Konvencijo o diskriminaciji pri 
zaposlovanju in na delovnem mestu (št. 
111)
vii) Konvencijo o sindikalni svobodi in 
varstvu sindikalnih pravic (št. 87)
viii) Konvencijo o uporabi načel pravic 
organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja (št. 98)
Komisija poroča o izvajanju teh konvencij 
v skladu s svojimi podatki.

Or. en
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Obrazložitev

Okoljska merila iz člena 15A niso zadostna in jih je treba razširiti, potrebno je tudi redno 
poročanje Komisije.

Predlog spremembe 857
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5c. Komisija vsako leto Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o vplivu 
povečanega povpraševanja po biogorivu 
na socialno trajnost v Skupnosti in v 
tretjih državah ter o vplivu politike EU o 
biogorivih na razpoložljivost živil v 
državah izvoznicah, o tem, ali si lahko 
ljudje v državah v razvoju privoščijo ta 
živila, ter o širših razvojnih vprašanjih.
Prvo poročilo se predloži leta 2010.
Poročilo mora obravnavati vprašanje 
spoštovanja pravic do uporabe zemljišč. 
Poročilo za vsako državo, ki je pomemben 
vir surovin za biogorivo, ki se porabi v 
EU, navede, ali je država ratificirala in ali 
izvaja vsako od naslednjih konvencij 
Mednarodne organizacije dela:
(i) Konvencijo o minimalni starosti za 
zaposlitev (št. 138);
(ii) Konvencijo o prepovedi in takojšnjih 
ukrepih za odpravo najhujših oblik 
otroškega dela (št. 138);
(iii) Konvencijo o odpravi prisilnega dela 
(št. 105);
(iv) Konvencijo o obveznem prisilnem 
delu (št. 29);
(v) Konvencijo o enakem plačilu za delo 
enake vrednosti za moške in ženske (št. 
100);
(vi) Konvencijo o diskriminaciji pri 
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zaposlovanju in na delovnem mestu (št. 
111);
(vii) Konvencijo o sindikalni svobodi in 
varstvu sindikalnih pravic (št. 87);
(viii) Konvencijo o uporabi načel pravic 
organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja (št. 98);
Komisija po potrebi predlaga popravne 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

V predlog je treba vključiti socialna merila. Komisija mora vsako leto sestaviti posebno 
poročilo o najrazličnejših socialnih učinkih povečanega povpraševanja in uporabe biogoriv. 
Po potrebi Komisija na osnovi poročil predlaga popravljalne ukrepe.

Predlog spremembe 858
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5c. Mali kmetijski posestniki, organizacije 
proizvajalcev in zadruge bodo po potrebi 
lahko zaprosili za sisteme skupinskega 
certificiranja, če jim oblikovani revizijski 
postopki nalagajo nesorazmerne upravne 
obremenitve.

Or. en
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Predlog spremembe 859
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da merilom EU dodajo dodatna merila.

Predlog spremembe 860
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 861
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

6. Države članice lahko zavrnejo 
upoštevanje za namene iz odstavka 1 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, pridobljenih v skladu s tem 
členom, iz dodatnih razlogov, povezanih s 
trajnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko ukrepajo hitreje kot Komisija, če se v zvezi s trajnostjo biogoriv 
pojavijo nepredvideni vzroki za zaskrbljenost; zato je treba državam članicam dovoliti, da po 
potrebi uvedejo nadaljnja, dodatna merila trajnosti. 

Predlog spremembe 862
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

6. Države članice za namene iz odstavka 1 
ne smejo opustiti upoštevanja pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
pridobljenih v skladu s tem členom, iz 
drugih razlogov, povezanih s trajnostjo.
Države članice ravno tako ne smejo 
zavrniti uporabe biomase, ki je 
proizvedena z genskim inženiringom.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi napredka v genetiki je bilo mogoče za več kot 40 % povečati vsebnost olja v določenih 
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rastlinah, ki se uporabljajo v proizvodnji biogoriv. Evropska unija ne more zanemariti 
pomena tega biotehnološkega napredka.

Predlog spremembe 863
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

6. Države članice za namene iz odstavka 1 
ne smejo opustiti upoštevanja biomase, 
pridobljene v skladu s tem členom, iz 
drugih razlogov, povezanih s trajnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila trajnosti ne zagotavljajo trajnosti biomase in ne upoštevajo vseh vidikov 
trajnosti. Namen tega predloga spremembe je sprejeti boljše merilo trajnosti. Minimalni 
standardi za zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo električne energije in 
goriva za uporabo v prometu so usklajeni s tistim, kar je mogoče pričakovati od sedanjih 
tokov biomase in tehnologij zanjo (na osnovi sodobne literature). 

Predlog spremembe 864
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano



PE409.428v01-00 122/130 AM\731121SL.doc

SL

druge energetske namene.

Or. de

Obrazložitev

Merila trajnosti naj se uporabljajo za vse vire bioenergije. Treba je oblikovati okvirne pogoje 
za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomaso.

Predlog spremembe 865
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora določiti merila za trajnost rabe energije, pridobljene iz biomase.

Predlog spremembe 866
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

31. decembra 2010 sprejme merila o 
zahtevah glede trajnostnega sistema za 
uporabo biomase v druge energetske 
namene razen proizvodnje pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv. Ta 
merila morajo spremljati merila trajnosti 
za uporabo biomase v druge energetske 
namene. Države članice morajo zahtevati, 
da gospodarski subjekti izpolnjujejo 
merila okoljske trajnosti, ki jih določi 
Komisija najpozneje do 31. decembra 
2011.

Or. it

Obrazložitev

Za biomaso in biogoriva morajo veljati enake zahteve glede trajnosti, ki morajo stopiti v 
veljavo istočasno ali s čim manjšim časovnim razmikom, da bi preprečili izkrivljanje 
konkurence ali spodbujanje uporabe netrajnih virov energije.

Predlog spremembe 867
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

7. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2010 predloži poročilo o 
zahtevah glede trajnostnega sistema za
lesno, živilsko in naftno industrijo. 
Poročilu po potrebi priloži predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
trajnostnem sistemu za industrijske 
sektorje, ki so navedeni višje v tem 
odstavku.

Or. en

Obrazložitev

Cilje ublažitve podnebnih sprememb, ohranitve biotske raznovrstnosti in varstva socialnih 
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pravic delavcev bo mogoče doseči le, če se zahteve po merilih trajnosti razširijo na vso 
biomaso, ki se uporablja za energetske namene, iz te direktive ter na vse industrijske panoge 
– predelavo nafte, hrane in lesa, s katerimi so pogonska biogoriva povezana.

Predlog spremembe 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

7. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2010 predloži poročilo o 
zahtevah glede trajnostnega sistema za 
lesno, živilsko in naftno industrijo in
uporabo biomase v druge energetske 
namene razen proizvodnje pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv. 
Poročilu po potrebi priloži predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
trajnostnem sistemu za industrijske 
sektorje, ki so navedeni višje v tem 
odstavku.

Or. en

Predlog spremembe 869
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

7. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2010 predloži poročilo o 
zahtevah glede trajnostnega sistema za 
uporabo biomase v druge energetske 
namene razen proizvodnje pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv. 
Poročilo mora upoštevati obstoječe 
predpise in standarde ter načela za 
trajnostno gozdarstvo in tekoče delo za 
razvoj standardov na tem področju. 
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druge energetske namene. Poročilu po potrebi priloži predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
trajnostnem sistemu za uporabo biomase v 
druge energetske namene.

Or. en

Obrazložitev

Gozdarstvo je že sedaj v veliki meri zakonsko urejeno v okviru pristojnosti držav članic. Zato 
je treba pri razširjanju trajnostnih merilih na vse vrste uporabe biomase upoštevati prakse za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Predlog spremembe 870
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

7. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2010 predloži poročilo o 
zahtevah glede trajnostnega sistema za 
uporabo biomase v druge energetske 
namene razen proizvodnje pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv.
Poročilo upošteva obstoječe uredbe in 
standarde ter načela za trajnostno 
gozdarstvo in tekoče delo za razvoj 
standardov na tem področju. Poročilu po 
potrebi priloži predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu o trajnostnem sistemu 
za uporabo biomase v druge energetske 
namene.

Or. en

Obrazložitev

Mogoča širitev meril trajnosti za biomaso mora upoštevati tako obstoječa načela in ureditev 
trajnostnega gozdarstva, kot tudi standarde, ki se še razvijajo.
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Predlog spremembe 871
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7a. Energija, pridobljena iz biomase, se za 
namene iz odstavka 1 ne upošteva, razen 
če so bili sprejeti učinkoviti ukrepi, da se 
prepreči:
(a) poslabšanje kakovosti površja in 
podtalnice zaradi vnosa onesnaževal in 
pretiranih količin hranil;
(b) čezmerna poraba vode na območjih, 
kjer je količina vode omejena;
(c) onesnaževanje zraka; 
(d) poslabšanje kakovosti tal.
V proizvodnji surovin za biomaso se za 
skladnost z odstavkom 1 ne uporabljajo 
gensko spremenjene rastline ali proizvodi 
iz takih rastlin, in sicer ne v Skupnosti ne 
v tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Merila za kmetijske prakse morajo biti enaka za proizvodnjo v EU in zunaj nje. Predlog 
spremembe nadgrajuje predlog spremembe 33 poročevalca, da bi ga oblikoval bolj izčrpno.

Predlog spremembe 872
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7a. Komisija vsake tri leta Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o vplivu 
povečanega povpraševanja po biogorivu 
na socialno trajnost v Skupnosti in v 
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tretjih državah ter o vplivu politike EU o 
biogorivih na razpoložljivost živil v 
državah izvoznicah, o tem, ali si lahko 
ljudje v državah v razvoju privoščijo ta 
živila, ter o širših razvojnih vprašanjih. 
Poročilo mora obravnavati vprašanje 
spoštovanja pravic do uporabe zemljišč. 
Vse socialna vprašanja in vprašanja glede 
pravic do rabe zemljišč se navezujejo na 
ista vprašanja v zvezi z dejavnostmi 
izkoriščanja nafte.
Prvo poročilo se predloži leta 2012.
Komisija po potrebi predlaga popravne 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba meril socialne trajnosti za proizvodnjo biogoriv je ustrezna. Vendar pa je, kot je 
navedla Evropska komisija v svoji presoji vpliva, zaradi tehničnih in upravnih vprašanj 
nemogoče določiti takšna merila za posamezne pošiljke biogoriva. Pri ocenjevanju, kakšne 
socialne koristi prinašajo biogoriva skupnostim, je treba vedno upoštevati vplive proizvodnje 
biogoriva iz biomase in jih primerjati s socialnimi vplivi izkoriščanja nafte.

Predlog spremembe 873
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7a. Energija, pridobljena iz biomase, se za 
namene iz odstavka 1 ne upošteva, razen 
če so bili sprejeti učinkoviti ukrepi, da se 
prepreči:
(a) poslabšanje kakovosti površja in 
podtalnice zaradi vnosa onesnaževal in 
pretiranih količin hranil;
(b) prekomerna poraba vode na območjih, 
kjer je primanjkuje.
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Or. en

Predlog spremembe 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7a. Energija, pridobljena iz biomase, se za 
namene iz odstavka 1 ne upošteva, razen 
če so bili sprejeti učinkoviti ukrepi, da se 
prepreči:
(a) poslabšanje kakovosti površja in 
podtalnice zaradi vnosa onesnaževal in 
pretiranih količin hranil;
(b) prekomerna poraba vode na območjih, 
kjer je primanjkuje.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje onesnaževanja vode se vključi med trajnostna merila za pridobivanje energije 
iz biomase.

Predlog spremembe 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7b. Komisija vsaki dve leti Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o vplivu 
povečanega povpraševanja po biogorivu 
na socialno trajnost v Skupnosti in v 
tretjih državah ter o vplivu politike EU o 
biogorivih na razpoložljivost živil v 
državah izvoznicah, o tem, ali si lahko 
ljudje v državah v razvoju privoščijo ta 
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živila, ter o širših razvojnih vprašanjih. 
Prvo poročilo se predloži leta 2012. 
Poročilo mora obravnavati vprašanje 
spoštovanja pravic do uporabe zemljišč. 
Poročilo za vsako državo, ki je pomemben 
vir surovin za biogorivo, ki se porabi v 
EU, navede, ali je država ratificirala in ali 
izvaja vsako od naslednjih konvencij 
Mednarodne organizacije dela:
(i) Konvencijo o minimalni starosti za 
zaposlitev (št. 138);
(ii) Konvencijo o prepovedi in takojšnjih 
ukrepih za odpravo najhujših oblik 
otroškega dela (št. 182);
(iii) Konvencijo o odpravi prisilnega dela 
(št. 105);
(iv) Konvencijo o obveznem prisilnem 
delu (št. 29);
(v) Konvencijo o enakem plačilu za delo 
enake vrednosti za moške in ženske (št. 
100);
(vi) Konvencijo o diskriminaciji pri 
zaposlovanju in na delovnem mestu (št. 
111);
(vii) Konvencijo o sindikalni svobodi in 
varstvu sindikalnih pravic (št. 87);
(viii) Konvencijo o uporabi načel pravic 
organiziranja in kolektivnega 
dogovarjanja (št. 98);
Komisija po potrebi predlaga popravne 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Družbena merila v predlog Komisije niso bila vključena; eden od navedenih razlogov za to je 
bil, da bi bila uvedba takšnih meril v neskladju s pravili Svetovne trgovinske organizacije. 
Predlaga se, naj bi Komisija vsako drugo leto pripravila posebno poročilo o celi vrsti 
socialnih učinkov povečanega povpraševanja po biogorivih in njihove uporabe. Po potrebi 
Komisija na osnovi poročil predlaga popravljalne ukrepe.
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Predlog spremembe 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7c. Ne glede na to, ali so bile surovine 
gojene na ozemlju Skupnosti ali ne, se 
biogoriva in tekoča biogoriva ne 
upoštevajo za namene iz odstavka 1, razen 
če se je surovina, iz katere so proizvedeni, 
gojila v skladu z naslednjimi merili:
(a) skladnost z mednarodnimi normami o 
pravicah do soglasja in posvetovanja z 
domačini in lokalnimi skupnostmi ter 
zaščiti otrok, kot določajo agencije in 
konvencije Združenih narodov.
(b) pri proizvodnji surovin se upoštevajo 
norme Združenih narodov o človekovih 
pravicah.
Skladnost z merili iz odstavka 8 mora biti 
preverjena v skladu s členom 16, in sicer 
zlasti na podlagi sodelovanja v 
prostovoljnih mednarodnih ali 
nacionalnih programih, ki določajo 
standarde za proizvajanje trajnostnih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv ter 
potrjujejo, da proizvodnja biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv izpolnjuje te 
standarde.

Or. en

Obrazložitev

Socialna merila v predlog Komisije niso vključena. Ob upoštevanju nedavnih poročil v zvezi s 
slabimi socialnimi pogoji, pod katerimi ponekod poteka proizvodnja biogoriv, je zelo 
pomembno, da se takšna merila uvedejo. Socialna merila bi zagotavljala, da se biogoriva za 
porabo na trgu EU proizvajajo v skladu z dogovorjenimi standardi socialnih in delovnih 
pogojev. Ta predlog spremembe zahteva, da gospodarski subjekti izpolnjujejo zahteve glede 
socialnih meril iz ustreznih konvencij ZN.
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