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Predlog spremembe 877
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko 
trajnost za pogonska biogoriva in druga 

tekoča biogoriva

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko 
trajnost za biomaso, pogonska biogoriva in 

druga tekoča biogoriva

Or. en

Obrazložitev

Za vso energijo, ki se uporablja v prometu in se pridobiva iz rastlin, morajo veljati enaka 
merila za okoljsko trajnost. Poleg pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv je treba 
vključiti besedo biomasa, da bi preprečili nastanek vrzeli, do katerih bi lahko prišlo zaradi 
tehnološkega razvoja, na primer biomasa, ki se uporablja pri proizvodnji vodika za uporabo v 
prometu.

Predlog spremembe 878
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko
trajnost za pogonska biogoriva in druga 

tekoča biogoriva

Preverjanje izpolnjevanja meril za trajnost 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 

biogoriva

Or. en
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Predlog spremembe 879
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko 
trajnost za pogonska biogoriva in druga 

tekoča biogoriva

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko 
trajnost za vso biomaso, ki se uporablja v 

energetske namene

Or. en

Predlog spremembe 880
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od dobaviteljev 
goriva zahtevajo, da dokažejo, da so 
izpolnjena merila za okoljsko trajnost, 
določena v členu 15, za enako količino 
biogoriva. Za ta namen od dobaviteljev 
goriva zahtevajo, da izročijo certifikate o 
trajnosti, ki jih pridobijo neposredno od 
dobavitelja biogoriva, od katerega so 
kupili biogorivo, ali jih kupijo na trgu s 
certifikati, odvisno katera od dveh 
praktičnih metod sledljivosti v celotni 
proizvodni verigi (masna bilanca in/ali 
sistem certifikatov za trženje) je v uporabi.

a) pošiljke surovin ali biogoriva z 
različnimi trajnostnimi značilnostmi se 
lahko mešajo;
b) podatki glede trajnostnih značilnostih 
in velikosti pošiljk iz točke (a) veljajo tudi 
za mešanico in
c) zagotovljeno je, da je vsota vseh pošiljk, 
odstranjenih iz mešanice, opisana, kot da 
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ima enake trajnostne značilnosti, v enakih 
količinah, kot vsota vseh pošiljk, dodanih 
mešanici.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za trajnost biogoriv bi moral priznati dva praktična sistema za upravljanje z 
informacijami preko dobavne verige (masna bilanca, sistem certifikatov za trženje), ne pa 
predpisati le ene metode. Operaterjem je treba dati možnost, da sami izberejo najustreznejšo 
metodo za vsak primer posebej, saj bi tako zagotovili proizvodnjo trajnostnih biogoriv na 
stroškovno najučinkovitejši način.

Predlog spremembe 881
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od dobaviteljev 
goriva zahtevajo, da dokažejo, da so 
izpolnjena merila za okoljsko trajnost, 
določena v členu 15, za enako količino 
biogoriva. Za ta namen od dobaviteljev 
goriva zahtevajo, da izročijo certifikate o 
trajnosti, ki jih pridobijo neposredno od 
dobavitelja biogoriva, od katerega so 
kupili biogorivo, ali jih kupijo na trgu s 
certifikati, odvisno katera od dveh 
praktičnih metod sledljivosti v celotni 
proizvodni verigi (masna bilanca in/ali 
sistem certifikatov za trženje) je v uporabi.

a) pošiljke surovin ali biogoriva z 
različnimi trajnostnimi značilnostmi se 
lahko mešajo;
b) podatki glede trajnostnih značilnostih 
in velikosti pošiljk iz točke (a) veljajo tudi 
za mešanico in
c) zagotovljeno je, da je vsota vseh pošiljk, 
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odstranjenih iz mešanice, opisana, kot da 
ima enake trajnostne značilnosti, v enakih 
količinah, kot vsota vseh pošiljk, dodanih 
mešanici.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za trajnost biogoriv bi moral priznati dva praktična sistema za upravljanje z 
informacijami preko dobavne verige (masna bilanca, sistem certifikatov za trženje), ne pa 
predpisati le ene metode. Operaterjem je treba dati možnost, da sami izberejo najustreznejšo 
metodo za vsak primer posebej, saj bi tako zagotovili proizvodnjo trajnostnih biogoriv na 
stroškovno najučinkovitejši način.

Predlog spremembe 882
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 883
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 884
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 885
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2010 in 2012 predloži poročilo 
o delovanju metode preverjanja na 
podlagi masne bilance, opisane v 
odstavku 1, in možnih drugih metodah 

črtano
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preverjanja v zvezi z nekaterimi ali vsemi 
vrstami surovin ali biogoriv. Komisija v 
oceni preuči tiste metode preverjanja, pri 
katerih ni potrebno, da podatki o 
trajnostnih značilnostih fizično ostanejo 
pri posameznih pošiljkah ali mešanicah. 
V oceni upošteva, da je treba ohraniti 
integriteto in učinkovitost sistema 
preverjanja ter obenem preprečiti 
nerazumno veliko obremenitev za 
industrijo. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu o možnih drugih metodah 
preverjanja.

Or. en

Predlog spremembe 886
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2010 in 2012 predloži poročilo o 
delovanju metode preverjanja na podlagi 
masne bilance, opisane v odstavku 1, in
možnih drugih metodah preverjanja v 
zvezi z nekaterimi ali vsemi vrstami 
surovin ali biogoriv. Komisija v oceni 
preuči tiste metode preverjanja, pri 
katerih ni potrebno, da podatki o 
trajnostnih značilnostih fizično ostanejo 
pri posameznih pošiljkah ali mešanicah. 
V oceni upošteva, da je treba ohraniti 
integriteto in učinkovitost sistema 
preverjanja ter obenem preprečiti 
nerazumno veliko obremenitev za 
industrijo. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu o možnih drugih metodah 
preverjanja.

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2010 in 2012 predloži poročilo o 
delovanju metode preverjanja na podlagi 
masne bilance in sistema certifikatov za 
trženje.

Or. en
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Obrazložitev

Evropski sistem za trajnost biogoriv bi moral priznati dva praktična sistema za upravljanje z 
informacijami preko dobavne verige (masna bilanca, sistem certifikatov za trženje), ne pa 
predpisati le ene metode. Operaterjem je treba dati možnost, da sami izberejo najustreznejšo 
metodo za vsak primer posebej, saj bi tako zagotovili proizvodnjo trajnostnih biogoriv na 
stroškovno najučinkovitejši način.

Predlog spremembe 887
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2010 in 2012 predloži poročilo o 
delovanju metode preverjanja na podlagi 
masne bilance, opisane v odstavku 1, in
možnih drugih metodah preverjanja v 
zvezi z nekaterimi ali vsemi vrstami 
surovin ali biogoriv. Komisija v oceni 
preuči tiste metode preverjanja, pri 
katerih ni potrebno, da podatki o 
trajnostnih značilnostih fizično ostanejo 
pri posameznih pošiljkah ali mešanicah. 
V oceni upošteva, da je treba ohraniti 
integriteto in učinkovitost sistema 
preverjanja ter obenem preprečiti 
nerazumno veliko obremenitev za 
industrijo. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu o možnih drugih metodah 
preverjanja.

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2010 in 2012 predloži poročilo o 
delovanju metode preverjanja na podlagi 
masne bilance in sistema certifikatov za 
trženje.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za trajnost biogoriv bi moral priznati dva praktična sistema za upravljanje z 
informacijami preko dobavne verige (masna bilanca, sistem certifikatov za trženje), ne pa 
predpisati le ene metode. Operaterjem je treba dati možnost, da sami izberejo najustreznejšo 
metodo za vsak primer posebej, saj bi tako zagotovili proizvodnjo trajnostnih biogoriv na 
stroškovno najučinkovitejši način.
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Predlog spremembe 888
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
leta 2010 in 2012 predloži poročilo o 
delovanju metode preverjanja na podlagi 
masne bilance, opisane v odstavku 1, in 
možnih drugih metodah preverjanja v zvezi 
z nekaterimi ali vsemi vrstami surovin ali
biogoriv. Komisija v oceni preuči tiste 
metode preverjanja, pri katerih ni potrebno, 
da podatki o trajnostnih značilnostih 
fizično ostanejo pri posameznih pošiljkah 
ali mešanicah. V oceni upošteva, da je 
treba ohraniti integriteto in učinkovitost 
sistema preverjanja ter obenem preprečiti 
nerazumno veliko obremenitev za 
industrijo. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu 
o možnih drugih metodah preverjanja.

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 
leta 2010 in 2012 predloži poročilo o 
delovanju metode preverjanja na podlagi 
masne bilance, opisane v odstavku 1, in 
možnih drugih metodah preverjanja v zvezi 
z nekaterimi ali vsemi vrstami surovin,
biogoriv ali drugih tekočih biogoriv. 
Komisija v oceni preuči tiste metode 
preverjanja, pri katerih ni potrebno, da 
podatki o trajnostnih značilnostih fizično 
ostanejo pri posameznih pošiljkah ali 
mešanicah. V oceni upošteva, da je treba 
ohraniti integriteto in učinkovitost sistema 
preverjanja ter obenem preprečiti 
nerazumno veliko obremenitev za 
industrijo. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in Svetu 
o možnih drugih metodah preverjanja.

Or. de

Obrazložitev

Prihodnje poročilo Komisije bi moralo upoštevati tudi tekoča biogoriva, da bi pokrilo celotni 
spekter.

Predlog spremembe 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v svojem poročilu leta 2009 
nadalje predlaga sistem za preverjanje 
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skladnosti z merili okoljske trajnosti iz 
člena 15 za vse oblike energije, 
pridobljene iz biomase.

Or. en

Obrazložitev

Če naj merila ne bi veljala le za biogoriva, temveč tudi za vso drugo energetsko uporabo 
biomase, potem manjka trdna metodologija za preverjanje skladnosti tudi za to področje.
Zato bi Komisija morala takšno razširitev predstaviti v poročilu leta 2009.

Predlog spremembe 890
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da predložijo
zanesljive informacije in državi članici na 
zahtevo dajo na voljo podatke, ki so bili 
uporabljeni za pripravo informacij. Države 
članice od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da zagotovijo ustrezen standard 
neodvisne revizije informacij, ki jih
predložijo, in da predložijo dokazila, da so 
to storili. Z revizijo se preveri, ali so 
sistemi, ki jih uporabljajo gospodarski 
subjekti, natančni, zanesljivi in zaščiteni 
pred goljufijami. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.

3. Države članice od dobaviteljev goriva
zahtevajo, da predložijo preverjene
informacije in državi članici na zahtevo 
dajo na voljo podatke, ki so bili uporabljeni 
za pripravo informacij. Komisija sprejme 
smernice za dobavitelje biogoriva za 
spremljanje in posredovanje podatkov o 
okoljski trajnosti za goriva, ki jih
dobavijo, in zagotovi akreditiranega 
revizorja, ki preveri informacije, ki jih
posredujejo dobaviteljem goriva.

Or. en

Obrazložitev

Odgovornost je treba jasno razdeliti med dobavitelja biogoriva, ki je odgovoren za pridobitev 
veljavnega certifikata, in dobavitelja goriva, ki je odgovoren za izročitev certifikata kot del 
postopka za razkritje. Enotne vseevropske smernice za spremljanje, poročanje in preverjanje 
bodo ohranile nadomestljivost in medsebojno zamenljivost sestavin biogoriv in končnih goriv, 
preprečevale izkrivljanje trga in operativne ovire ter nepotrebne stroške za potrošnike.
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Zakonodajni okvir EU bi moral upoštevati člen 95 Pogodbe o EU.

Predlog spremembe 891
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da predložijo 
zanesljive informacije in državi članici na 
zahtevo dajo na voljo podatke, ki so bili 
uporabljeni za pripravo informacij. Države 
članice od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da zagotovijo ustrezen standard 
neodvisne revizije informacij, ki jih 
predložijo, in da predložijo dokazila, da so 
to storili. Z revizijo se preveri, ali so 
sistemi, ki jih uporabljajo gospodarski 
subjekti, natančni, zanesljivi in zaščiteni 
pred goljufijami. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.

3. Države članice z ukrepi zagotovijo, da
gospodarski subjekti predložijo zanesljive 
informacije in državi članici na zahtevo 
dajo na voljo podatke, ki so bili uporabljeni 
za pripravo informacij. Države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
zagotovijo ustrezen standard neodvisne 
revizije informacij, ki jih predložijo, in da 
predložijo dokazila, da so to storili. Z 
revizijo se preveri, ali so sistemi, ki jih 
uporabljajo gospodarski subjekti, natančni, 
zanesljivi in zaščiteni pred goljufijami. 
Ocenijo se pogostost in metodologija 
vzorčenja ter zanesljivost podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Gospodarski subjekti potrebujejo zanesljive strukture, ki jim bodo omogočale vnaprejšnje 
načrtovanje, da bodo lahko priskrbeli potrebne podatke.

Predlog spremembe 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski 
in večstranski sporazumi med Skupnostjo 
in tretjimi državami dokazujejo, da 

črtano
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pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo 
merila za okoljsko trajnost v odstavku 3 
ali 4 člena 15.
Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva 
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.
Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

Or. de

Obrazložitev

Pri ocenjevanju, ali so bili pri uvozu iz tretjih držav izpolnjeni trajnostni pogoji, so potrebna 
enaka ali vsaj enakovredna merila (masna bilanca). Nujno je treba zagotoviti, da bodo merila 
za trajnost, ki veljajo v EU, ustrezno izpolnjena. To se zagotovi z dodatkom k členu 15(5) 
(predlog spremembe 4).

Predlog spremembe 893
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski 
in večstranski sporazumi med Skupnostjo 
in tretjimi državami dokazujejo, da 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo 
merila za okoljsko trajnost v odstavku 3 
ali 4 člena 15.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski 
in večstranski sporazumi med Skupnostjo 
in tretjimi državami dokazujejo, da
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo
merila za okoljsko trajnost v odstavku 3 ali 
4 člena 15.

4. Komisija zaključi dvostranske in 
večstranske sporazume med Skupnostjo in 
tretjimi državami, da bo lahko zagotovila, 
da energija iz biomase, proizvedene iz
surovin, pridelanih v teh državah,
izpolnjuje merila za okoljsko trajnost v
odstavkih 3, 4, 7a in 8 člena 15.
Sporazumi bodo vključevali ukrepe za 
zagotovitev udeležbe malih in srednje 
velikih podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 895
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski in 
večstranski sporazumi med Skupnostjo in 
tretjimi državami dokazujejo, da pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridelanih v teh 
državah, izpolnjujejo merila za okoljsko 
trajnost v odstavku 3 ali 4 člena 15.

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski in 
večstranski sporazumi med Skupnostjo in 
tretjimi državami dokazujejo, da biomasa,
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo 
merila za okoljsko in družbeno trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.

Or. en
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Obrazložitev

Vsaka odločitev, da se ne upoštevajo merila za trajnost iz te direktive v prid drugih 
nacionalnih, multinacionalnih ali mednarodnih shem, bi pomenila dodaten ukrep izven okvira 
direktive in bi zato morala biti predmet regulativnega postopka z nadzorom.

Predlog spremembe 896
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 898
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva 
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15. V tem primeru 
mora uporaba standardov temeljiti na 
enaki obravnavi različnih shem za 
določanje standardov in ne sme povzročati 
diskriminacije v nobenem delu proizvodne 
verige biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Omenjeni prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistemi, ki določajo standarde za 
proizvodnjo proizvodov iz biomase, se nanašajo zgolj na certifikacijo. Uporabi certifikacije 
kot tržnega orodja se je treba izogibati in jo uporabiti le v primerih, ko nacionalna 
zakonodaja in nacionalni zakonodajni okvir ne moreta zagotoviti zanesljivih dokazov o 
trajnostnem izvoru biogoriv in drugih tekočih biogoriv. 

Predlog spremembe 899
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 900
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Vsaka odločitev, da se ne upoštevajo merila za trajnost iz te direktive v prid drugih
nacionalnih, multinacionalnih ali mednarodnih shem, bi pomenila dodaten ukrep izven okvira 
direktive in bi zato morala biti predmet regulativnega postopka z nadzorom.

Predlog spremembe 901
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija priznava, da bi moralo 
preverjanje trajnostnega izvora biogoriv 
in drugih tekočih biogoriv temeljiti 
predvsem na nacionalni zakonodaji in 
drugih nacionalnih regulativnih okvirih.

Or. en
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Obrazložitev

Omenjeni prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistemi, ki določajo standarde za 
proizvodnjo proizvodov iz biomase, se nanašajo zgolj na certifikacijo. Uporabi certifikacije 
kot tržnega orodja se je treba izogibati in jo uporabiti le v primerih, ko nacionalna 
zakonodaja in nacionalni zakonodajni okvir ne moreta zagotoviti zanesljivih dokazov o 
trajnostnem izvoru biogoriv in drugih tekočih biogoriv. 

Predlog spremembe 902
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme le odločitve v skladu z 
odstavkom 4, če zadevni sporazum ali 
sistem izpolnjuje ustrezne standarde glede 
zanesljivosti, preglednosti in neodvisne 
revizije. V primeru sistemov za merjenje 
prihrankov toplogrednih plinov morajo 
taki sistemi prav tako izpolnjevati 
metodološke zahteve iz Priloge VII.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 16(5).

Predlog spremembe 903
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de
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Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb k členu 16(5) in (6).

Predlog spremembe 904
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2) in na podlagi priporočil Evropskega 
organa za standardizacijo, ki bo pregledal 
merila za trajnost in proces preverjanja iz 
drugih nacionalnih ali mednarodnih 
shem. Take odločitve veljajo največ 5 let.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladnost med pristojnostmi Evropskega organa za standardizacijo pri 
oblikovanju meril za trajnost za biogoriva in odločitvami, sprejetimi v okviru te direktive v 
zvezi z izpolnjevanjem meril za okoljsko trajnost za biogoriva in druga tekoča biogoriva, je 
zaželeno, da te odločitve temeljijo na priporočilih Evropskega organa za standardizacijo, 
katerih namen bo opredelitev univerzalnih meril, kazalcev in metodologij za opredelitev 
merila za trajnost ter za dokazovanje in preverjanje, ali so ta merila izpolnjena. 

Predlog spremembe 905
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2) in na podlagi priporočil Evropskega 
organa za standardizacijo, ki bo pregledal 
merila za trajnost in proces preverjanja iz 
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drugih nacionalnih ali mednarodnih 
shem. Take odločitve veljajo največ 5 let.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladnost med pristojnostmi Evropskega organa za standardizacijo pri 
oblikovanju meril za trajnost za biogoriva in odločitvami, sprejetimi v okviru te direktive v 
zvezi z izpolnjevanjem meril za okoljsko trajnost za biogoriva in druga tekoča biogoriva, je 
zaželeno, da te odločitve temeljijo na priporočilih Evropskega organa za standardizacijo, 
katerih namen bo opredelitev univerzalnih meril, kazalcev in metodologij za opredelitev 
merila za trajnost ter za dokazovanje in preverjanje, ali so ta merila izpolnjena.

Predlog spremembe 906
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi regulativnega
postopka s pregledom iz člena 21(3). Take 
odločitve veljajo največ 5 let in se lahko
na pobudo Komisije, odbora iz člena 
21(2), ali Evropskega parlamenta 
razveljavijo, kadar koli se pojavijo resne 
skrbi glede zanesljivosti načrta.

Or. en

Predlog spremembe 907
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(3). Take odločitve veljajo največ 5 let
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21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let. in se lahko na pobudo Komisije, odbora iz 
člena 21(2), ali Evropskega parlamenta 
razveljavijo, kadar koli se pojavijo resne 
skrbi glede zanesljivosti načrta.

Or. en

Obrazložitev

Pomembna je sposobnost hitrega odziva, če se pojavijo nepredvidena vprašanja v zvezi s 
trajnostjo biogoriv.

Predlog spremembe 908
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let.
Te odločitve se lahko prekličejo tudi prej, 
če dokazi kažejo, da so bili kršeni 
standardi trajnostni ali če načrti ali 
sporazumi ne zagotovijo ustreznih 
standardov zanesljivosti, preglednosti ter 
rednega in pogostega neodvisnega 
presojanja.

Or. en

Obrazložitev

Člen 16.6 navaja, da odločitve o vključitvi mednarodnih sporazumov in načrtov veljajo največ 
5 let. Tudi te odločitve je treba preklicati prej, če dokazi kažejo, da sporazumi in načrti ne 
dosegajo potrebnih meril ali ustreznih standardov zanesljivosti, preglednosti in neodvisnega 
nadzora.
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Predlog spremembe 909
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če gospodarski subjekt predloži dokaz 
ali podatke, pridobljene v skladu s 
sporazumom ali sistemom, ki je bil 
predmet odločitve v skladu z odstavkom 4, 
država članica od dobavitelja ne zahteva, 
da predloži nadaljnja dokazila o 
izpolnjevanju ustreznega merila za 
okoljsko trajnost.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ureditve za uvoz iz tretjih držav niso natančno določene. Pri sklepanju pogodb s tretjimi 
državami ni omenjeno izpolnjevanje meril, zlasti masne bilance. Če te zapletene zahteve, kot 
je dokaz v obliki masne bilance, veljajo le za dobavo iz EU, imajo dobavitelji iz tretjih držav 
znatno konkurenčno prednost.

Predlog spremembe 910
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če gospodarski subjekt predloži dokaz 
ali podatke, pridobljene v skladu s 
sporazumom ali sistemom, ki je bil 
predmet odločitve v skladu z odstavkom 4, 
država članica od dobavitelja ne zahteva, 
da predloži nadaljnja dokazila o 
izpolnjevanju ustreznega merila za 
okoljsko trajnost.

7. Če dobavitelj biogoriva predloži dokaz 
ali podatke, pridobljene v skladu s 
sporazumom ali sistemom, ki je bil 
predmet odločitve v skladu z odstavkom 4, 
država članica od dobavitelja biogoriva ne 
zahteva, da predloži nadaljnja dokazila o 
izpolnjevanju ustreznega merila za 
okoljsko trajnost.

Or. en
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Obrazložitev

Odgovornost je treba jasno razdeliti med dobavitelja biogoriva, ki je odgovoren za pridobitev 
veljavnega certifikata, in dobavitelja goriva, ki je odgovoren za izročitev certifikata kot del 
postopka za razkritje za namen zagotavljanja skladnosti.

Predlog spremembe 911
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela izključiti nobenega trajnostnega biogoriva, ki izpolnjuje merila za 
trajnost iz člena 15(1).

Da bi direktiva uspešno delovala, morajo biti pogoji jasni, preverljivi, izvršljivi in ne smejo 
omogočati različnih razlag. Vsako biogorivo, ki izpolnjuje te pogoje, mora biti sprejemljivo. 
Zato člen 15(8) ni potreben in ga je treba črtati.

Člen 16.4 daje Komisiji prožnost pri ravnanju s prekomorskimi viri biogoriv, ki so potrebni za 
doseganje cilja do leta 2020. Ni potrebe, da bi imela Komisija več pristojnosti.
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Predlog spremembe 912
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za vso energijo, ki se uporablja v prometu in se pridobiva iz rastlin, morajo veljati enaka 
merila za okoljsko trajnost. Poleg pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv je treba 
vključiti besedo biomasa, da bi preprečili nastanek vrzeli, do katerih bi lahko prišlo zaradi 
tehnološkega razvoja, na primer biomasa, ki se uporablja pri proizvodnji vodika za uporabo v 
prometu.

Predlog spremembe 913
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Evropska komisija imenuje odbor 
neodvisnih strokovnjakov, ki bodo razvili 
mehanizem za natančno oceno in 
obravnavanje posrednih učinkov 
bioenergije na spremembo rabe zemljišč 
in posredne učinke na propadanje 
naravnih gozdov ali drugih naravnih 
ekosistemov, ki se bo začel uporabljati 
najkasneje 13. decembra 2010. Bistveno 
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je, da so vključeni tudi posredni učinki.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna proizvodnja ne sme biti omejena na okoljsko trajnost. Dobro dokumentirani 
socialni problemi in zlorabe človekovih pravic v proizvodnji biogoriv kažejo, da morajo biti v 
merila Evropske unije za trajnost biogoriv vključeni tudi družbeni standardi.

Predlog spremembe 914
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izračun vpliva pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv na toplogredne 

pline

Izračun vpliva energije pridobljene iz 
biomase na toplogredne pline

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Zato je treba 
vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča od privzetih ali 
dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta dejavnik bo zagotovil 
spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 915
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
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zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za namene člena 
15(2) se izračuna, kot sledi:

zaradi uporabe energije iz biomase za 
namene člena 15(2) se izračuna, kot sledi:

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Zato je treba 
vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča od privzetih ali 
dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta dejavnik bo zagotovil 
spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 916
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za biogoriva, če je privzeta vrednost za 
prihranke emisij toplogrednih plinov za 
proizvodne procese biogoriv določena v 
delu A ali B Priloge VII, z uporabo te 
privzete vrednosti;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Bolje je uporabljati dejanske vrednosti. Uporaba razčlenjenih privzetih vrednosti je mogoča 
pri nekaterih stopnjah proizvodnega postopka.
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Predlog spremembe 917
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za biogoriva, če je privzeta vrednost za 
prihranke emisij toplogrednih plinov za 
proizvodne procese biogoriv določena v 
delu A ali B Priloge VII, z uporabo te 
privzete vrednosti;

(a) za biogoriva, če je privzeta vrednost za 
prihranke emisij toplogrednih plinov za 
proizvodne procese biogoriv določena v 
delu A ali B Priloge VII in če je vrednost el 
za ta biogoriva, izračunana v skladu s 
točko 7 dela C Priloge VII, enaka ali 
manjša od nič, z uporabo te privzete 
vrednosti;

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti za prihranke emisij toplogrednih plinov morajo upoštevati spremembo 
rabe zemljišča. Svet je to opredelil kot veliko vrzel, ki bi utegnila povzročiti uničenje zalog 
ogljika.

Predlog spremembe 918
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za biogoriva, če je privzeta vrednost za 
prihranke emisij toplogrednih plinov za 
proizvodne procese biogoriv določena v 
delu A ali B Priloge VII, z uporabo te 
privzete vrednosti;

(a) za energijo iz biomase, če je privzeta 
vrednost za prihranke emisij toplogrednih 
plinov za proizvodne procese energije iz 
biomase določena v delu A ali B Priloge 
VII, z uporabo te privzete vrednosti
pomnožene s faktorjem za posredno 
spremembo rabe zemljišča;

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
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biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Zato je treba 
vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča od privzetih ali 
dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta dejavnik bo zagotovil 
spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 919
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge VII; ali

(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge VII, pomnožene 
s faktorjem za posredno spremembo rabe 
zemljišča; ali

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Zato je treba 
vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča od privzetih ali 
dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta dejavnik bo zagotovil 
spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 920
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z uporabo vrednosti, izračunane v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge VII, kot vsota dejanskih vrednosti 

(c) z uporabo vrednosti, izračunane v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge VII, kot vsota dejanskih vrednosti 
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za nekatere od stopenj proizvodnega 
procesa in razčlenjenih privzetih vrednosti 
v delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa.

za nekatere od stopenj proizvodnega 
procesa in razčlenjenih privzetih vrednosti 
v delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa; vse vrednosti se 
pomnožijo s faktorjem za posredno 
spremembo rabe zemljišča;

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Zato je treba 
vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča od privzetih ali 
dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta dejavnik bo zagotovil 
spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 921
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Faktor za posredno spremembo rabe 
zemljišča se izračuna vsaki dve leti tako, 
da se povečanje rabe zemljišč zaradi 
proizvodnje energije iz hrane in surovin 
deli z vsoto povečanja rabe zemljišča 
zaradi proizvodnje hrane in surovin in 
povečanja zaradi proizvodnje energije iz 
biomase.
Ob pričetku veljave te direktive se 
vrednost faktorja določi na 1.0 in se prvič 
izračuna dve leti kasneje na podlagi 
podatkov o svetovni rabi zemljišč in 
spremembah njihove rabe.
Komisija bo pred letom 2010 objavila 
metodologijo za izračun faktorja 
posrednih sprememb rabe zemljišč, ki bo 
upoštevala morebitno potrebo po 
izključitvi propadlega zemljišča in način 
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za ločevanje med različnimi tipi zemljišč 
ali njihove uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Zato je treba 
vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča od privzetih ali 
dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta dejavnik bo zagotovil 
spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 922
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Ob domnevi, da je proizvodni proces 
enak proizvodnemu procesu na katerem 
temeljijo razčlenjene privzete vrednosti v 
delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa.

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti so bile določene ob upoštevanju sredstev za različne proizvodne procese (na 
podlagi posebnih struktur obrata in pretvorbenih faktorjev). Zato se te vrednosti lahko 
upoštevajo le, če so načini proizvodnje in obrat za pretvorbo enaki. Če obstajajo kakršnekoli 
razlike, so te vrednosti neuporabne. 
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Predlog spremembe 923
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Dodajo se emisije, ki jih povzroči 
posredna sprememba rabe zemljišča, kot 
je določeno v delu C Priloge VII, razen če 
proizvodnja temelji na surovinah, za 
katere ni potrebna raba ornih zemljišč, 
pašnikov ali zemljišč s stalnim pridelkom, 
vključno z odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zajema emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč. Zadnje 
raziskave kažejo, da so te emisije lahko znatne. Zato se morajo emisije prištevati k privzetim 
vrednostim, kakor tudi k vsaki izračunani vrednosti.

Predlog spremembe 924
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu organu za 
standardizacijo naloži razvoj jasnega in 
dobro opredeljenega procesa za:
(a) izračun tipičnih vrednosti na podlagi 
načel, ki so že vključeni v del C Priloge 
VII;
(b) izračun privzetih vrednosti iz tipičnih 
vrednosti;
Predložitev in pregled predlaganih 
odstopanj od privzetih vrednosti, z vidika 
podatkov in metodologije, ter spoštovanje 
načel, ki so že vključena v del C Priloge 
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VII.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se v vsej EU ves čas uporabljajo enaka merila, kazalci 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. Domneve o npr. odtisu emisij toplogrednih plinov iz gnojil imajo 
lahko znaten vpliv. Pri tem se pojavljajo vprašanja glede metodologije. Sledljivost je lahko 
težava. Predlagana je uvedba tipičnih vrednosti, na katere bi se nanašali za ugotavljanje 
sprememb v industriji.

Predlog spremembe 925
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija Evropskemu organu za 
standardizacijo naloži razvoj jasnega in 
dobro opredeljenega procesa za:
(a) izračun tipičnih vrednosti na podlagi 
načel, ki so že vključeni v del C Priloge
VII;
(b) izračun privzetih vrednosti iz tipičnih 
vrednosti;
Predložitev in pregled predlaganih 
odstopanj od privzetih vrednosti, z vidika 
podatkov in metodologije, ter spoštovanje 
načel, ki so že vključena v del C Priloge 
VII.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se v vsej EU ves čas uporabljajo enaka merila, kazalci 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. Domneve o npr. odtisu emisij toplogrednih plinov iz gnojil imajo 
lahko znaten vpliv. Pri tem se pojavljajo vprašanja glede metodologije. Sledljivost je lahko 
težava. Predlagana je uvedba tipičnih vrednosti, na katere bi se nanašali za ugotavljanje 
sprememb v industriji.

Predlog spremembe 926
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice Komisiji najpozneje do
31. decembra 2009 predložijo seznam
neizrabljenih, propadajočih ali obrobnih 
zemljišč, na katerih bi proizvodnja 
energetskih poljščin imela neto koristne 
emisije ogljika, seznamu pa je priložen 
opis metode in podatkov, uporabljenih pri 
sestavi tega seznama. Pri metodi se 
upoštevajo značilnosti tal, podnebje in 
pričakovani donos surovin.

Or. en

Predlog spremembe 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Privzete vrednosti v delu A Priloge VII 
za biogoriva ter razčlenjene privzete 
vednosti za pridelavo v delu D Priloge VII 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se uporabljajo le, če se njihove 

črtano
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surovine pridelajo:
(a) zunaj Skupnosti ali
(b) v Skupnosti v regijah, vključenih na 
sezname iz odstavka 2.
Za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki ne spadajo pod nobenega od 
predhodnih pododstavkov, se uporabijo 
dejanske vrednosti za pridelavo.

Or. en

Predlog spremembe 928
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Privzete vrednosti v delu A Priloge VII 
za biogoriva ter razčlenjene privzete 
vednosti za pridelavo v delu D Priloge VII 
za pogonska biogoriva in druga tekoča
biogoriva se uporabljajo le, če se njihove 
surovine pridelajo:

3. Razčlenjene privzete vrednosti za 
pridelavo v delu D Priloge VII za pogonska 
in tekoča goriva iz biomase se lahko
uporabljajo le, če se njihove surovine 
pridelajo:

Or. en

Obrazložitev

Če je mogoče, se morajo uporabiti dejanske vrednosti. Razčlenjene privzete vrednosti za 
gojenje se lahko uporabijo le, ko surovine prihajajo iz tretjih držav in z neobdelanih, 
obrobnih in propadajočih zemljišč, ki so bila določena v odstavku 2.
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Predlog spremembe 929
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 17 – točka 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v regijah Skupnosti, ki jih države 
članice opredelijo kot regije z nizko 
produktivnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, da se ne izključi raba lokalnih surovin in se tako ne izkrivlja 
konkurenca med kmetijskimi regijami z donosi, nižjimi od povprečja.

Predlog spremembe 930
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki ne spadajo pod nobenega od 
predhodnih pododstavkov, se uporabijo 
dejanske vrednosti za pridelavo.

Za biomaso, pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, ki ne spadajo pod 
nobenega od predhodnih pododstavkov, se 
uporabijo dejanske vrednosti za pridelavo.

Or. en

Obrazložitev

Za vso energijo, ki se uporablja v prometu in se pridobiva iz rastlin, morajo veljati enaka 
merila za okoljsko trajnost. Poleg pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv je treba 
vključiti besedo biomasa, da bi preprečili nastanek vrzeli, do katerih bi lahko prišlo zaradi 
tehnološkega razvoja, na primer biomasa, ki se uporablja pri proizvodnji vodika za uporabo v 
prometu.
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Predlog spremembe 931
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. emisije, ki jih povzroča posredna 
sprememba rabe zemljišč, se prištejejo 
vsem gorivom iz biomase, namenjenim za 
uporabo v prometu, za katere ne velja 
neposredna sprememba rabe zemljišč, 
razen če proizvodnja temelji na 
surovinah, ki ne zahtevajo uporabe orne 
zemlje, pašnikov ali zemljišč s trajnimi 
nasadi, vključno z odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Emisije toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč se nanašajo na vsa 
goriva iz biomase v prometu, razen na goriva, ki so bila proizvedena iz surovin, ki so zrasle 
na neobdelanih, obrobnih in degradiranih zemljiščih, za katera lahko lastniki dokažejo korist 
neto emisij ogljika z neposredno spremembo rabe zemljišča.

Predlog spremembe 932
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2010, in potem vsaki dve leti, opravi 
pregled tipičnih in privzetih vrednosti iz 
Priloge VII, pri čemer zlasti upošteva 
emisije, ki jih povzroča pridelava. Ob 
upoštevanju tipičnih in privzetih vrednosti 
za kmetijstvo, mora Komisija do 
31. decembra 2010 predstaviti nov sklop 
dejanskih in privzetih vrednosti, ki 
odražajo regionalne in podnebne razmere. 
V postopku pregleda se je treba sklicevati 
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na mnenja proizvajalcev v tretjih državah 
in v Skupnosti. Poleg tega mora Komisija 
oceniti in, če bo to potrebno, predlagati 
tipične in privzete vrednosti za kmetovanje 
z uporabo trajnostnih kmetijskih metod in 
metod za organsko kmetovanje. Takšen 
ukrep, katerega namen je spremeniti 
nebistvene elemente te direktive, se 
sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 21(3). 
Vrednosti za emisije, ki jih povzroči 
posredna sprememba rabe zemljišč, kot je 
navedeno v delu C Priloge VII, se prav 
tako pregledajo in prilagodijo rabi 
zemljišč in/ali posameznim dejavnikom 
surovin.

Or. en

Obrazložitev

Dokument Komisije predlaga zelo splošne (svetovna povprečja) vrednosti za kmetijstvo, ki ne 
kažejo velikih fizičnih razlik. Merjenje dejanskih emisij kmetijstva je zahtevno in zelo drago za 
nosilce gospodarskih dejavnosti. Dokument Komisije mora zato predstaviti regionalizirane 
privzete vrednosti za proizvodnjo, ki bi natančneje prikazale razlike. Poleg tega je treba 
vrednosti za emisije, ki jih povzroči posredna sprememba rabe zemljišč, prilagoditi zahtevam 
uporabe zemljišč za posamezno surovino.

Predlog spremembe 933
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 na podlagi pregleda, opravljenega v 
skladu s postopkom, ki ga je razvil 
evropski organ za standardizacijo CEN v 
skladu s členom 17.1, predloži poročilo o 
ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz 
delov B in E Priloge VII, pri čemer zlasti 
upošteva emisije, ki jih povzročata promet 
in predelava, po potrebi lahko te vrednosti 
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regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

popravi. Takšen 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

Isti postopek je treba uporabiti najprej za določitev tipičnih in privzetih vrednosti in kasneje 
za njihov pregled.

Predlog spremembe 934
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 na podlagi pregleda, opravljenega v 
skladu s postopkom, ki ga je razvil 
evropski organ za standardizacijo CEN v 
skladu s členom 17.1, predloži poročilo o 
ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz 
delov B in E Priloge VII, pri čemer zlasti 
upošteva emisije, ki jih povzročata promet 
in predelava, po potrebi lahko te vrednosti 
popravi. Takšen 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

Isti postopek je treba uporabiti najprej za določitev tipičnih in privzetih vrednosti in kasneje 
za njihov pregled.
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Predlog spremembe 935
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Redni pregledi in možnost, da se vrednosti popravi, zagotavljajo zanesljivo osnovo za uvedbo 
trajnostnosti pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

Predlog spremembe 936
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl

Obrazložitev

Rezultati uporabe biogoriv iz alg glede emisij CO2 bodo zelo dobri, zato bi jo bilo treba 
spodbujati tako, da bi njihov prispevek dvakratno upoštevali.

Predlog spremembe 937
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2012 predloži poročilo o 
ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz 
delov A, B, D in E Priloge VII, pri čemer 
zlasti upošteva emisije, ki jih povzročata 
promet in predelava, po potrebi lahko te 
vrednosti popravi. Takšen 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

Pomembno je, da direktiva dopušča možnost posodobitve tipičnih in privzetih vrednosti, ne 
samo za prihodnje emisije biogoriv, ampak tudi za sedanje.
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Predlog spremembe 938
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga VII se lahko prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. 
Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Pri kakršni koli prilagoditvi ali 
dodajanju privzetih vrednosti seznamu v 
Prilogi VII je treba upoštevati naslednja 
pravila:

5. Priloga VII se lahko prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. 
Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3), pri tem pa se ustrezno 
upoštevajo postopki, ki jih je razvil 
evropski organ za standardizacijo CEN v 
skladu s členom 17.1. Pri kakršni koli 
prilagoditvi ali dodajanju privzetih 
vrednosti seznamu v Prilogi VII je treba 
upoštevati naslednja pravila:

Or. en

Obrazložitev

Specifikacije Evropskega odbora za standardizacijo zajemajo postopke označevanja. Za 
zagotavljanje večje jasnosti za potrošnika je treba posebno označevanje naročiti le, če gorivo 
ni v skladu s standardno specifikacijo. To bi omogočilo spreminjane specifikacij Evropskega 
odbora za standardizacijo, ne da bi bilo treba spremeniti direktivo. Obstajajo biogoriva, ki jih 
je možno mešati pri več kot 10 % volumenskega deleža, ker je še vedno v skladu s 
specifikacijami Evropskega odbora za standardizacijo in zato ne zahteva posebnega 
označevanja.

Predlog spremembe 939
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga VII se lahko prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. 
Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 

5. Priloga VII se lahko prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. 
Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 



PE409.429v01-00 42/96 AM\731122SL.doc

SL

direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Pri kakršni koli prilagoditvi ali 
dodajanju privzetih vrednosti seznamu v 
Prilogi VII je treba upoštevati naslednja 
pravila:

direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3), pri tem pa se ustrezno 
upoštevajo postopki, ki jih je razvil 
evropski organ za standardizacijo CEN v 
skladu s členom 17.1. Pri kakršni koli 
prilagoditvi ali dodajanju privzetih 
vrednosti seznamu v Prilogi VII je treba 
upoštevati naslednja pravila:

Or. en

Obrazložitev

Pregled Priloge VII je treba opraviti po jasno opredeljenem in skladnem postopku, ki bo 
določen kot del področja delovanja Evropskega odbora za standardizacijo.

Predlog spremembe 940
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Priloga VII se lahko prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. 
Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Pri kakršni koli prilagoditvi ali 
dodajanju privzetih vrednosti seznamu v 
Prilogi VII je treba upoštevati naslednja 
pravila:

5. Priloga VII se lahko prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku ter 
vključuje uvedbo vrednosti za proizvodnjo 
biogoriv in drugih podobnih goriv ali 
surovin. Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Pri kakršni koli prilagoditvi ali 
dodajanju privzetih vrednosti seznamu v 
Prilogi VII je treba upoštevati naslednja 
pravila:

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe člena 17(5) omogoča uporabo tipičnih standardnih vrednosti samo za 
prispevke, ki so majhni v primerjavi s skupnimi emisijami.
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Predlog spremembe 941
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar je prispevek dejavnika k skupnim 
emisijam majhen ali če obstajajo omejene
spremembe ali če so stroški ali težavnost 
določitve dejanskih vrednosti visoki, so 
privzete vrednosti tipične vrednosti 
običajnih proizvodnih procesov;

(a) kadar je prispevek dejavnika k skupnim 
emisijam manjši od 5 % ali če skoraj ni
spremembe, so privzete vrednosti tipične 
vrednosti običajnih proizvodnih procesov;

Or. en

Obrazložitev

Za pregled privzetih vrednosti pri komitologiji so potrebni natančnejši napotki.

Predlog spremembe 942
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vseh drugih primerih so privzete 
vrednosti konzervativne v primerjavi z 
običajnimi proizvodnimi procesi.

(b) v vseh drugih primerih predstavljajo 
privzete vrednosti 90-ti percentil vrednosti, 
ki veljajo za proizvodne procese.

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti morajo biti določene v skladu z doslednim pravilom, pri čemer morajo biti 
konzervativne, da ne bi koristile najslabšim izvajalcem.
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Predlog spremembe 943
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je javnost 
obveščena o razpoložljivosti biogoriv in 
drugih obnovljivih goriv, namenjenih 
uporabi v prometu. Države članice 
zahtevajo, da se na prodajnih mestih 
navedejo odstotni deleži biogoriv v 
mešanici z derivati mineralnega olja, ki 
presegajo mejno vrednost 10 
prostorninskih odstotkov.

črtano

2. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge V, da na voljo 
najpozneje do 31. decembra 2010 na vseh 
bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo. 
3. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge VI, ali drugo 
dizelsko gorivo z vsebnostjo najmanj 5 
prostorninskih odstotkov biogoriva da na 
voljo najpozneje do 31. decembra 2014 na 
vseh bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.
4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.

Or. it
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Obrazložitev

Direktiva mora določiti splošne cilje za biogoriva in pojasniti, da jih je mogoče doseči z 
uporabo katerekoli vrste biogoriv, če so ta proizvedena z okoljsko in socialno trajnostnimi 
metodami. Direktiva o gorivih mora določiti okoljsko pomembne parametre in označevanje, 
potrebno za goriva, ki ne izpolnjujejo meril CEN EN228 in EN590.

Predlog spremembe 944
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je javnost 
obveščena o razpoložljivosti biogoriv in 
drugih obnovljivih goriv, namenjenih 
uporabi v prometu. Države članice 
zahtevajo, da se na prodajnih mestih 
navedejo odstotni deleži biogoriv v 
mešanici z derivati mineralnega olja, ki
presegajo mejno vrednost 10
prostorninskih odstotkov.

1. Države članice zagotovijo, da je javnost 
obveščena o razpoložljivosti biogoriv in 
drugih obnovljivih goriv, namenjenih 
uporabi v prometu, ko deleži biogoriv v 
mešanici z derivati mineralnega olja 
presegajo mejno vrednost, kot je 
opredeljeno v specifikacijah proizvodov 
standardizacijskega organa CEN.

Or. en

Obrazložitev

Specifikacije Evropskega odbora za standardizacijo zajemajo postopke označevanja. Za 
zagotavljanje večje jasnosti za potrošnika je treba posebno označevanje naročiti le, če gorivo 
ni v skladu s standardno specifikacijo. To bi omogočilo spreminjane specifikacij Evropskega 
odbora za standardizacijo, ne da bi bilo treba spremeniti direktivo. Obstajajo biogoriva, ki jih 
je možno mešati pri več kot 10 % volumenskega deleža, ker je še vedno v skladu s 
specifikacijami Evropskega odbora za standardizacijo in zato ne zahteva posebnega 
označevanja.
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Predlog spremembe 945
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge V, da na voljo 
najpozneje do 31. decembra 2010 na vseh 
bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker omejitev vsebnosti FAME ni ustrezen parameter za izboljšanje kakovosti zraka, ni 
očitnega opravičila, da se FAME uredi kot del specifikacij o dizelskem gorivu. Evropski 
odbor za standardizacijo (CEN) je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s 
parametri „ustreznosti namenu“ iz specifikacij, kot je omejitev FAME. Namesto, da se 
ustvarijo nove in ločene stopnje dizelskega goriva (Priloga V+VI), je treba pregledati 
omejitve vsebnosti FAME in jih popraviti navzgor v okviru obstoječe specifikacije CEN 
(EN590).

Predlog spremembe 946
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge V, da na voljo 
najpozneje do 31. decembra 2010 na vseh 
bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo. 

črtano

Or. it
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Obrazložitev

Tehnične specifikacije je treba vključiti v direktivo o gorivih.

Predlog spremembe 947
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge V, da na voljo 
najpozneje do 31. decembra 2010 na vseh 
bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker omejitev vsebnosti FAME ni ustrezen parameter za izboljšanje kakovosti zraka, ni 
očitnega opravičila, da se FAME uredi kot del specifikacij o dizelskem gorivu. Evropski 
odbor za standardizacijo je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri 
„ustreznosti namenu“ iz specifikacij, kot je omejitev FAME. Namesto, da se ustvarijo nove in 
ločene stopnje dizelskega goriva (Priloga V+VI), je treba pregledati omejitve vsebnosti 
FAME in jih popraviti navzgor v okviru obstoječe specifikacije CEN (EN590).

Predlog spremembe 948
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge V, da na voljo 
najpozneje do 31. decembra 2010 na vseh 
bencinskih servisih z več kot dvema 

črtano
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črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora biti tehnološko nevtralna in ne sme dajati prednosti posameznim biogorivom.
Poleg tega predlagane vrednosti v prilogah V in VI niso primerne za vse razmere, nemogoče 
bi bilo na primer uporabiti ta goriva v nordijskih zimskih razmerah.

Predlog spremembe 949
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge VI, ali drugo 
dizelsko gorivo z vsebnostjo najmanj 5 
prostorninskih odstotkov biogoriva da na 
voljo najpozneje do 31. decembra 2014 na 
vseh bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora biti tehnološko nevtralna in ne sme dajati prednosti posameznim biogorivom.
Poleg tega predlagane vrednosti v prilogah V in VI niso primerne za vse razmere, nemogoče 
bi bilo na primer uporabiti ta goriva v nordijskih zimskih razmerah.
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Predlog spremembe 950
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge VI, ali drugo 
dizelsko gorivo z vsebnostjo najmanj 5 
prostorninskih odstotkov biogoriva da na 
voljo najpozneje do 31. decembra 2014 na 
vseh bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Tehnične specifikacije je treba vključiti v direktivo o gorivih.

Predlog spremembe 951
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge VI, ali drugo 
dizelsko gorivo z vsebnostjo najmanj 5 
prostorninskih odstotkov biogoriva da na 
voljo najpozneje do 31. decembra 2014 na 
vseh bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ker omejitev FAME ni relevantna za izboljšanje kakovosti zraka, ni jasno upravičeno, da se 
FAME uredi kot del specifikacij o dizelskem gorivu. Evropski odbor za standardizacijo je 
ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri „ustreznosti namenu“ iz 
specifikacij, kot je omejitev FAME. Namesto da bi ustvarili nove in ločene kakovostne razrede 
dizelskega goriva (Prilogi V in VI), je treba ponovno pregledati in popraviti navzgor omejitve 
FAME v skladu z veljavno specifikacijo CEN (EN590).

Predlog spremembe 952
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge VI, ali drugo 
dizelsko gorivo z vsebnostjo najmanj 5 
prostorninskih odstotkov biogoriva da na 
voljo najpozneje do 31. decembra 2014 na 
vseh bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker omejitev vsebnosti FAME ni ustrezen parameter za izboljšanje kakovosti zraka, ni 
očitnega opravičila, da se FAME uredi kot del specifikacij o dizelskem gorivu. Evropski 
odbor za standardizacijo je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri 
„ustreznosti namenu“ iz specifikacij, kot je omejitev FAME. Namesto, da se ustvarijo nove in 
ločene stopnje dizelskega goriva (Priloga V+VI), je treba pregledati omejitve vsebnosti 
FAME in jih popraviti navzgor v okviru obstoječe specifikacije CEN (EN590).
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Predlog spremembe 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice sprejmejo ukrepe, da 
zagotovijo dovolj možnosti za oskrbo vozil 
brez emisij z gorivom.

Or. en

Obrazložitev

Prodor obetavnih tehnologij pogosto ovira pomanjkanje infrastrukture. Pomanjkanje 
možnosti za oskrbo električnih vozil in vozil na gorivne celice z gorivom je eden od razlogov, 
zaradi katerih se potrošniki ne odločijo za nakup.

Predlog spremembe 954
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavka 2 do 3 se smiselno 
uporabljata za bencinsko gorivo, ki 
vsebuje bioetanol.

Or. de

Obrazložitev

Da bi dosegli cilje za biogoriva, je bistveno zagotoviti, da je bencin, ki ima sestavine 
biogoriva, stalno razpoložljiv na vseh bencinskih servisih.
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Predlog spremembe 955
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Namen uporabe dvakratnika za prispevek nekonvencionalnih biogoriv je, v skladu z uvodno 
izjavo št. 49, izboljšati njihovo donosnost. To pomeni, da se štejejo kot namišljeno zmanjšanje 
emisij. Z drugimi besedami, 50 % zanje izračunanih zmanjšanj emisij v resnici ni doseženih.
To resno izkrivlja konkurenco med biogorivi pri doseganju optimalnega zmanjšanja v korist 
nekonvencionalnih biogoriv.

Predlog spremembe 956
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. V primeru celuloznih biogoriv, bioplina 
in biogoriv iz odpadnega rastlinskega ali 
živalskega olja ali olja iz neživilskih 
rastlin, lahko države članice, da bi dosegle 
cilj iz člena 3§3, do leta 2020 uvedejo 
finančne mehanizme za kompenzacijo 
dodatnih stroškov proizvodnje te vrste 
biogoriva ali uporabijo oprostitev davka 
ali nižjo stopnjo obdavčenja v okviru 
davčnega nadzora in se tako izognejo 
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čezmerni kompenzaciji.
Raziskave in razvoj na področju 
obnovljive energije v prometu in tudi 
razvoj trajnostnih prometnih sistemov se 
močno spodbujajo na ravni držav članic 
in na ravni Skupnosti in lahko pridobijo 
dodatno podporo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili najboljše alternative za obnovljivo energijo v prometu (vključno z električno 
energijo in vodikom), morajo biti v državah članicah morebitni programi podpore, vključno s 
subvencijami, sorazmerni s prihrankom TGP. Vendar je treba preprečiti, da bi evropski 
davkoplačevalski denar služil za subvencioniranje proizvajalcev iz tretjih držav. Države 
članice lahko sprejmejo podporne ukrepe, da bi spodbudile uporabo celuloznih biogoriv, 
bioplina in biogoriv iz rastlinskega ali živalskega olja ali olja iz neživilskih rastlin ter 
izravnale vsaj začetno višje stroške proizvodnje. Izogniti pa se je treba čezmerni 
kompenzaciji.

Predlog spremembe 957
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede biogoriv, ki 
veljajo za upravljavce, se prispevek na 
podlagi biogoriv, ki presega najmanjši 
prihranek 35 % emisij toplogrednih 
plinov, nagradi tako, da bi uporabili 
faktor, ki je sorazmeren z njihovim 
napredkom v smeri zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov na 35 %*.
* Prispevek na podlagi biogoriva s 70 % 
prihrankom emisij toplogrednih plinov se na 
primer upošteva kot dvakratnik prispevka biogoriv 
s 35 % prihrankom emisij toplogrednih plinov.

Or. en
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Obrazložitev

Sedanja opredelitev naprednih biogoriv je preveč omejujoča in predpisujoča z vidika 
tehnologije. Nagrade za napredna biogoriva je treba dodeliti na podlagi dokazane 
učinkovitosti glede toplogrednih plinov, tj. s tem povezane zmožnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. To bi izpolnilo potrebo po razvoju učinkovitejših biogoriv in odprlo 
možnosti za napredne generacije biogoriv.

Predlog spremembe 958
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede biogoriv, ki 
veljajo za upravljavce, se prispevek na 
podlagi biogoriv, ki presega najmanjši 
prihranek 35 % emisij toplogrednih 
plinov, nagradi tako, da bi uporabili 
faktor, ki je sorazmeren z njihovim 
napredkom v smeri zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov na 35 %*.
* Prispevek na podlagi biogoriva s 70 % 
prihrankom emisij toplogrednih plinov se na 
primer upošteva kot dvakratnik prispevka biogoriv 
s 35 % prihrankom emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev naprednih biogoriv je preveč omejujoča in predpisujoča z vidika 
tehnologije. Nagrade za napredna biogoriva je treba dodeliti na podlagi dokazane 
učinkovitosti glede toplogrednih plinov, tj. s tem povezane zmožnosti za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. To bi izpolnilo potrebo po razvoju učinkovitejših biogoriv in odprlo 
možnosti za napredne generacije biogoriv.
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Predlog spremembe 959
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi energije iz biomase, 
proizvedene iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv, če je njihov prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 70 %.

Or. en

Obrazložitev

Z dvojnim štetjem je treba nagraditi samo najučinkovitejšo energijo iz biomase.

Predlog spremembe 960
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, katerih 
prihranek emisij toplogrednih plinov je 
večji od 70 %, upošteva kot dvakratnik 
prispevka drugih biogoriv.

Or. sl
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Obrazložitev

Spodbude morajo biti kar se da tehnološko nevtralne.

Predlog spremembe 961
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, alg 
in nenamakanih rastlin, ki se gojijo v 
sušnih območjih zaradi preprečevanja 
dezertifikacije, upošteva kot dvakratnik 
prispevka drugih biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi biomase iz alg oziroma rastlin, ki rastejo na sušnih zemljiščih, so lahko emisije 
CO2 majhne.

Predlog spremembe 962
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

in nenamakanih rastlin, ki se gojijo v 
sušnih območjih zaradi preprečevanja 
dezertifikacije, upošteva kot dvakratnik 
prispevka drugih biogoriv.

Or. fr

Obrazložitev

Bistveno je spodbujati biogoriva druge generacije. Alge in rastline, kot je jartopha, so viri, ki 
jih je treba upoštevati. Glavna prednost jatrophe je, da raste v polsušnih območjih, 
namenjenih ekstenzivni živinoreji, kjer je tradicionalno kmetijstvo na osnovi živil strogo 
omejeno. Kot posledica take rastline niso v neposredni konkurenci z življenjskimi 
prehrambenimi živili.

Predlog spremembe 963
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, alg 
in nenamakanih rastlin, ki se gojijo v 
sušnih območjih zaradi preprečevanja 
dezertifikacije, upošteva kot dvakratnik 
prispevka drugih biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi biomase iz alg oziroma rastlin, ki rastejo na sušnih zemljiščih, so emisije CO2
zelo majhne.
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Predlog spremembe 964
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 965
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sl
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Obrazložitev

Biogoriva iz alg bodo imela zelo dobre rezultate glede emisij CO2, zato bi bilo treba njihovo 
uporabo spodbujati tako, da bi njihov prispevek dvakratno upoštevali.

Predlog spremembe 966
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice pravočasno in v skladu 
s splošnimi pravili o državni pomoči 
zagotovijo specifične finančne spodbude 
za celulozno biogorivo za kompenzacijo 
dodatnih proizvodnih stroškov te vrste 
biogoriva, vključno z oprostitvijo ali 
zmanjšanjem davka v okviru davčnega 
nadzora, pri tem pa se izognejo čezmerni 
kompenzaciji.
Raziskave in razvoj na področju 
obnovljive energije v prometu in tudi 
razvoj trajnostnih prometnih sistemov se 
močno spodbujajo na ravni držav članic 
in na ravni Skupnosti in lahko pridobijo 
dodatno podporo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbuditi razvoj najnaprednejših in najboljših razpoložljivih alternativ v prometu.
Podpiranje pridelave celuloznega biogoriva spodbuja zlasti regionalno proizvodnjo biomase, 
zaradi česar je breme za okolje kar najmanjše. Za spodbujanje celuloznih biogoriv in 
izravnavo vsaj začetno višjih proizvodnih stroškov, lahko države članice sprejmejo specifične 
podporne ukrepe v skladu z določbami za obdavčitev energije in splošnimi pravili za državno 
pomoč.
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Predlog spremembe 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsak mehanizem podpore, vključno s 
finančnimi spodbudami, ki so ga 
vzpostavile države članice za proizvodnjo 
večjega obsega in uporabo/porabo 
obnovljive energije v prometu, je 
sorazmeren s prihrankom emisij 
toplogrednih plinov. Raziskave in razvoj 
na področju obnovljive energije v prometu 
in tudi razvoj trajnostnih prometnih 
sistemov se močno spodbujajo na ravni 
držav članic in na ravni Skupnosti in 
lahko pridobijo dodatno podporo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbude prejele najboljše alternative za obnovljivo energijo v prometu (vključno z 
električno energijo in vodikom), bi morali biti v državah članicah programi podpore, vključno 
s subvencijami, sorazmerni s prihrankom emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 968
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pri presojanju uporabe biogoriv v 
prometu je treba spodbujati uporabo 
tehnologij na hibridni pogon, kjer 
proizvodnja energije prek tehnologije 
motorja z notranjim zgorevanjem in prek 
električnega motorja, ki se napaja iz 
baterije za ponovno polnjenje, ki se med 
seboj dopolnjujeta, bistveno prispeva k 
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zmanjšanju porabe goriva med vožnjo.

Or. en

Obrazložitev

Sedaj hibridna električna vozila omogočajo znatno zmanjšanje porabe fosilnih goriv na km za 
cestni prevoz. Uporabo takih tehnologij je treba upoštevati kot orodje, da bi dosegli splošne 
in usmerjene cilje, predlagane v tej direktivi.

Predlog spremembe 969
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. S podpornimi mehanizmi za biogoriva 
v državah članicah je treba zlasti 
spodbujati biogoriva z višjimi prihranki 
emisij toplogrednih plinov, kot zahteva 
člen 15(2).

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam bi morali omogočiti, da po potrebi uvedejo nadaljnja, dodatna merila 
trajnosti.

Predlog spremembe 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Ovire pri doseganju nacionalnih ciljev

Ko država članica meni, da zaradi
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1) nezadostne razpoložljivosti trajnostnega 
biogoriva ali potrdil o kakovosti na tržišču 
ali
2) kakršnihkoli upravnih ali pravnih ovir, 
ki niso v njeni odgovornosti
ne more izpolniti deleža energije iz 
obnovljivih virov v končni porabi energije 
leta 2020, določen v tretjem stolpcu 
razpredelnice v Prilogi 1, čim prej obvesti 
Komisijo. Komisija se odloči, ali so bile 
navedene ovire dokazane, in v primeru, da 
so bile, sprejme sklep o načinu 
prilagoditve končne porabe energije iz 
obnovljivih virov v zadevni državi članici 
za leto 2020.

Or. en

Predlog spremembe 971
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o napredku pri spodbujanju in 
uporabi energije iz obnovljivih virov 
najpozneje do 30. junija 2011 in nato vsaki 
dve leti. 

1. Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o napredku pri spodbujanju in 
uporabi energije iz obnovljivih virov 
najpozneje do 31. decembra 2011 in nato 
vsaki dve leti. 

Or. de

Obrazložitev

Tehnično nemogoče je predložiti poročilo do konca junija, saj številne države članice do 
oktobra vsako leto še nimajo vseh potrebnih podatkov.
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Predlog spremembe 972
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o napredku pri spodbujanju in 
uporabi energije iz obnovljivih virov 
najpozneje do 30. junija 2011 in nato vsaki 
dve leti. 

1. Države članice Komisiji predložijo 
poročilo o napredku pri spodbujanju in 
uporabi energije iz obnovljivih virov 
najpozneje do 30. junija 2011 in nato vsaka 
tri leta. 

Or. de

Obrazložitev

Doseči je treba zmanjšanje birokratskih postopkov in ne nasprotno.

Predlog spremembe 973
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sektorski in skupni deleži energije iz 
obnovljivih virov v predhodnih dveh 
koledarskih letih ter sprejeti ali načrtovani 
ukrepi na nacionalni ravni za spodbujanje 
večje uporabe obnovljive energije ob 
upoštevanju okvirne usmeritve iz dela B 
Priloge I;

a) sektorski in skupni deleži energije iz 
obnovljivih virov v predhodnih dveh 
koledarskih letih ter sprejeti ali načrtovani 
ukrepi na nacionalni ravni v skladu z 
zahtevami te direktive za spodbujanje 
večje uporabe obnovljive energije ob 
upoštevanju obveznih najnižjih vmesnih 
ciljev iz dela B Priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da bi države članice resnično napredovale in ne bi odlašale z odločitvami do 
leta 2020, mora biti usmeritev obvezujoča in obravnavana kot najnižja raven pričakovanja.
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Predlog spremembe 974
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sektorski in skupni deleži energije iz 
obnovljivih virov v predhodnih dveh 
koledarskih letih ter sprejeti ali načrtovani 
ukrepi na nacionalni ravni za spodbujanje 
večje uporabe obnovljive energije ob 
upoštevanju okvirne usmeritve iz dela B 
Priloge I;

a) sektorski in skupni deleži energije iz 
obnovljivih virov v predhodnih treh
koledarskih letih ter sprejeti ali načrtovani 
ukrepi na nacionalni ravni za spodbujanje 
večje uporabe obnovljive energije;

Or. de

Obrazložitev

Doseči je treba zmanjšanje birokratskih postopkov in ne nasprotno.

Predlog spremembe 975
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uvedba ter delovanje programov podpor 
in drugih ukrepov za spodbujanje energije 
iz obnovljivih virov ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu 
države članice;

b) uvedba, posledične spremembe ter 
delovanje programov podpor in drugih 
ukrepov za spodbujanje energije iz 
obnovljivih virov ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v akcijskem načrtu države 
članice za obnovljivo energijo;

Or. en
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Predlog spremembe 976
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uvedba ter delovanje programov podpor 
in drugih ukrepov za spodbujanje energije 
iz obnovljivih virov ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu 
države članice;

(b) uvedba ter delovanje programov podpor 
in drugih ukrepov za spodbujanje energije 
iz obnovljivih virov ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu 
države članice, skupaj s povezanimi 
stroški in mehanizmi;

Or. de

Obrazložitev

Da bi dosegli javno preglednost, je treba potrošnikom zagotoviti informacije o dodatnih 
stroških ukrepov za spodbujanje programov podpore.

Predlog spremembe 977
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze;

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze; alg in nenamakanih 
rastlin, ki se gojijo v sušnih območjih 
zaradi preprečevanja dezertifikacije;

Or. en
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Obrazložitev

Pri uporabi biomase iz alg oziroma rastlin, ki rastejo na sušnih zemljiščih, so lahko emisije 
CO2 majhne.

Predlog spremembe 978
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze;

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze, alg in nenamakanih 
rastlin, ki se gojijo v sušnih območjih 
zaradi preprečevanja dezertifikacije;

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi biomase iz alg oziroma rastlin, ki rastejo na sušnih zemljiščih, so emisije CO2
zelo majhne.

Predlog spremembe 979
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
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obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze;

obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe,kot je 
soproizvodnja, vendar so lahko tudi 
povezani z višjimi stroški, vključno z 
biogorivi, proizvedenimi iz odpadkov, 
ostankov, neživilske celuloze in lesne 
celuloze;

Or. fr

Obrazložitev

Proizvodnjo energije v soproizvodnih obratih je treba spodbujati. Bistveno je, da zlasti države 
članice spodbujajo uporabo biomase v soproizvodnih obratih, saj je skupna proizvodnja teh 
obratov veliko višja, kadar se proizvaja samo energija.

Predlog spremembe 980
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in
lesne celuloze;

c) kadar je to ustrezno, kako so države 
članice strukturirale svoje programe 
podpor, da bi upoštevale načine uporabe 
obnovljive energije, ki omogočajo dodatne 
koristi v primerjavi z drugimi, 
primerljivimi načini uporabe, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, 
vključno z biogorivi, proizvedenimi iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze,
lesne celuloze in alg;

Or. sl

Obrazložitev

Rezulatati uporabe biogoriv iz alg glede emisij CO2 bodo zelo dobri, zato bi jo bilo treba 
spodbujati tako, da bi njihov prispevek dvakratno upoštevali.
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Predlog spremembe 981
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) načrt za razvoj vseh energetskih virov 
v Evropi z nizko vsebnostjo CO2;

Or. de

Obrazložitev

Vse energetske vire v Evropi z nizko vsebnostjo CO2 je treba nadalje razvijati, da bi dosegli 
občutno zmanjšanje CO2.

Predlog spremembe 982
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) napredek, dosežen v postopkih 
urbanističnega načrtovanja ob 
upoštevanju okrepljene uporabe 
daljinskega ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 983
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
prenosa in distribucije električne energije, 

(f) ukrepe, sprejete za zagotavljanje 
prenosa in distribucije električne energije, 
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proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
ter izboljšanje okvira ali predpisov za 
prevzemanje in delitev stroškov iz člena 
14(3);

zlasti, kjer je to primerno, iz vetrnih 
elektrarn na morju, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, ter izboljšanje 
okvira ali predpisov za prevzemanje in 
delitev stroškov iz člena 14(3)

Or. en

Obrazložitev

Z vetrnimi elektrarnami na morju bi lahko proizvedli več kot 4 % porabe energije EU leta 
2020. Prenos in porazdelitev električne energije iz vetrnih elektrarn na morju je zato bistven.
Polno razvit evropski vir vetrne energije na morju bi lahko proizvedel zmogljivost več stotih 
GW za izpolnjevanje naših prihodnjih potreb po energiji; obseg odprave preprek bo določal 
posledično zmogljivost.

Predlog spremembe 984
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) razvoj pri razpoložljivosti in 
specifikacija uporabe in deleža biomasnih 
virov, za energetske namene, vključno z 
naravo, količino in državo izvora teh 
virov, ki se uvažajo;

Or. en

Predlog spremembe 985
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze;

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze, alg in nenamakanih 
rastlin, ki se gojijo v sušnih območjih 
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zaradi preprečevanja dezertifikacije;

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi biomase iz alg oziroma rastlin, ki rastejo na sušnih zemljiščih, so lahko emisije 
CO2 majhne.

Predlog spremembe 986
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze;

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze, alg in nenamakanih 
rastlin, ki se gojijo v sušnih območjih 
zaradi preprečevanja dezertifikacije;

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi biomase iz alg oziroma rastlin, ki rastejo na sušnih zemljiščih, so emisije CO2
zelo majhne.

Predlog spremembe 987
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in
lesne celuloze; 

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze,
lesne celuloze in alg;
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Or. sl

Obrazložitev

Rezultati uporabe biogoriv iz alg glede emisij CO2 bodo zelo dobri, zato bi jo bilo treba 
spodbujati tako, da bi njihov prispevek dvakratno upoštevali.

Predlog spremembe 988
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze; 

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze, 
alg in lesne celuloze; 

Or. it

Predlog spremembe 989
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) ocenjeni vpliv proizvodnje biogoriv na 
biološko raznovrstnost, vodne vire, 
kakovost vode in kakovost tal ter

(j) ocenjeni vpliv proizvodnje biomase in 
biogoriv na biološko raznovrstnost, vodne 
vire, kakovost vode in kakovost tal ter

Or. sl
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Predlog spremembe 990
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) ocenjeni neto prihranki toplogrednih 
plinov zaradi uporabe energije iz 
obnovljivih virov.

(k) ocenjeni neto prihranki toplogrednih 
plinov zaradi uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno z vplivom na 
zaloge ogljika, povezane z neposredno ali 
posredno spremembo rabe zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 991
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka (k a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) ukrepi za zagotavljanje, da nove in 
prenovljene zgradbe porabijo vsaj 
minimalno količino energije iz obnovljivih 
virov ali maksimalno količino energije na 
kvadratni meter, kot je navedeno v členu 
12(4);

Or. en

Obrazložitev

Ker so države članice dolžne uporabljati vsaj minimalno količino energije iz obnovljivih virov 
ali maksimalno količino energije na kvadratni meter v novih in prenovljenih zgradbah, bi bilo 
logično, da bi poročale o ukrepih, ki jih sprejmejo za uskladitev s to obveznostjo.
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Predlog spremembe 992
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Poleg tega države članice obvestijo 
Komisijo o morebitnih spremembah svojih 
programov podpor za energijo iz 
obnovljivih virov v štirih tednih po 
sprejetju sprememb. Obvestilo mora 
vsebovati podatke o morebitni posodobitvi 
nacionalnih ali regionalnih programov 
podpore za obnovljive energije, vključno z 
vrsto podpore in po potrebi z vrsto 
specifikacije za različne tehnologije ter 
obsegom podpore.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost sprememb v programih podpore držav članic in zagotovijo 
posodobljene informacije, zlasti za mala in srednja podjetja, ki delujejo na področju 
obnovljivih energij, bi bile tovrstne informacije lahko podlaga za enotno obsežno zbirko 
podatkov o programih podpore držav članic, ki jo vzpostavi Komisija.

Predlog spremembe 993
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice v prvem poročilu 
opišejo, ali nameravajo:

3. Države članice v prvem poročilu 
opišejo, kako in kdaj nameravajo:

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale narediti, kar je navedeno v besedilu, ki sledi, in odločitve o 
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izvajanju se ne bi smele odlagati na kasnejši datum.

Predlog spremembe 994
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) sestaviti načrt za razvoj vseh 
nizkoogljičnih energetskih virov.

Or. fr

Obrazložitev

Glavni cilj mora biti zmanjšanje emisij CO2, za njegovo uresničitev pa je treba upoštevati vse 
nizkoogljične energetske vire. Za uresničitev cilja boja proti podnebnim spremembam, bo 
treba obširno uporabljati vse nizkoogljične energetske vire, tudi jedrsko energijo. 

Predlog spremembe 995
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V vsakem poročilu morajo imeti 
države članice možnost, da podatke 
popravijo glede na prejšnja leta. Popravke 
prejšnjih poročil je treba posebej označiti.

Or. de

Obrazložitev

Države članice morajo dobiti možnost, da na podlagi najsodobnejših razpoložljivih 
informacij stalno utemeljujejo svoje cilje.
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Predlog spremembe 996 
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–1. Komisija pripravi poročilo, v katerem 
oceni izvajanje te direktive. Do 30. junija 
2015 ga, po potrebi skupaj s predlogi, 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.
Poročilo se pripravi na podlagi poročil, ki 
jih vložijo države članice v skladu s 
členom 19 in so jim po potrebi priloženi 
predlogi, ter na podlagi posvetovanj z 
zainteresiranimi stranmi, šest mesecev 
pred zgoraj navedenim rokom, prispevke k 
njemu pa objavi Komisija.
V poročilu se ocenijo zlasti težave pri 
doseganju vmesnih ciljev, stroški 
doseganja teh ciljev, prednosti za okolje in 
vplivi nanj, zlasti količina emisij CO2 , ki 
smo se ji izognili z razvojem obnovljivih 
energij.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 20 bi moral zadevati nadaljnje spremljanje te direktive in sicer ne samo v zvezi z 
biogorivi, tekočimi biogorivi in biomaso, kot velja v njegovem prvotnem osnutku. Zato bi ga 
bilo treba spremeniti tako, da bi bila vanj vključena predvsem splošna ocena izvajanja 
direktive na podlagi poročil držav članic, kot je določeno v členu 19. Predlagani rok je med 
dvema poročevalskima ciklusoma in je zato razumno obdobje, da se pridobijo izkušnje pri 
izvajanju direktive in po potrebi predstavijo predlogi.
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Predlog spremembe 997
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, proizvajalci biogoriv in 
organizacijami potrošnikov ter z njimi 
izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami ter proizvajalci 
biogoriv in organizacijami potrošnikov ter 
z njimi izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi z 
biomaso za energijo.

Or. en

Predlog spremembe 998
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, proizvajalci biogoriv in 
organizacijami potrošnikov ter z njimi 
izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, proizvajalci biomase ter 
biogoriv in organizacijami potrošnikov ter 
organizacijami, ki delujejo v javnem 
interesu in z njimi izmenjuje informacije o 
splošnem izvajanju ukrepov iz te direktive 
v zvezi z biomaso, pogonskimi biogorivi in 
drugimi tekočimi biogorivi.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala ohraniti stik z organizacijami, ki lahko zagotovijo informacije o 
družbenih učinkih proizvodnje biogoriv.
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Predlog spremembe 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsaki dve leti 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo bo predložila leta 
2012.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Člen 20 bi moral zadevati nadaljnje spremljanje te direktive in sicer ne samo v zvezi z 
biogorivi, tekočimi biogorivi in biomaso, kot velja v njegovem prvotnem osnutku. Zato bi ga 
bilo treba spremeniti, da bi bila vanj vključena predvsem splošna ocena izvajanja direktive na 
podlagi poročil držav članic, kot je določeno v členu 19. Predlagani rok pride med dva 
poročevalska ciklusa in je zato razumno obdobje, da se pridobijo izkušnje pri izvajanju 
direktive in po potrebi predstavijo predlogi.

Predlog spremembe 1000
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsaki dve leti 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo bo predložila leta 
2012.

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsaki dve leti 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo bo predložila leta 
2012. Vmesno poročilo se predloži 
Evropskemu parlamentu in Komisiji 
najkasneje do junija 2015, ob upoštevanju 
poročil, ki so jih vložile države članice v 
skladu s členom 19, in po uspešnih javnih 
posvetovanjih z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi. Komisija 
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posebej poroča o preprekah, ki nastanejo 
pri doseganju vmesnih ciljev, stroških 
uresničevanja zastavljenih ciljev in 
prednostih za okolje ter vplivu nanj, 
vključno s prihrankom emisij CO2 , in 
lahko predlaga potrebne popravne ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Glede na dolgoročnost ciljev direktive (več kot desetletje) je primerno uvesti obvezno 
pripravo vmesnega poročila, ki bo omogočilo izboljšave med tem postopkom.

Predlog spremembe 1001
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsaki dve leti
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo predloži leta 2012.

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsako leto
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo predloži leta 2010.

Or. en

Obrazložitev

Zelo previdni moramo biti pri razvijanju obnovljivih energij za prevoz, saj lahko ima 
povečanje proizvodnje biogoriv nepredvidljive posledice za družbo in okolje. Zato je bistveno, 
da Komisija to dejavnost spremlja dovolj zgodaj in pogosto.
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Predlog spremembe 1002
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsaki dve leti
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo bo predložila leta 
2012.

3. Komisija na podlagi poročil, ki jih 
predložijo države članice v skladu s 
členom 19(1), ter spremljanja in analize iz 
odstavka 1 tega člena vsaka tri leta
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo. Prvo poročilo bo predložila leta 
2012.

Or. de

Obrazložitev

Doseči je treba zmanjšanje birokratskih postopkov in ne nasprotno.

Predlog spremembe 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da bi države članice lažje dosegle cilje 
za biogoriva, Komisija pretehta možnost 
ločenega sistema trgovanja z dovoljenji za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva. Komisija spremlja razvoj in 
delovanje različnih nacionalnih sistemov 
trgovanja z dovoljenji za biogoriva, ki 
veljajo v različnih državah članicah, da bi 
ocenila izvedljivost ter razmerje med 
stroški in koristmi uvedbe evropskega 
sistema trgovanja z dovoljenji za 
biogoriva. Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu leta 2010 predloži 
poročilo o svoji analizi sistema trgovanja z 
dovoljenji za biogoriva.
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Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo razmisliti o razširitvi zamisli o potrdilu o kakovosti, da bi vključevalo biogoriva 
v ločenem sistemu trgovanja z dovoljenji, s čimer bi zagotovili večjo prožnost pri doseganju 
ciljev za biogoriva in preprečili nepotrebne fizične premike biogoriv. Številne države članice 
(Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, Finska) že imajo ali razvijajo 
take sisteme v okviru nacionalnega regulativnega okvira za biogoriva. Usklajen sistem bi 
lahko državam članicam zagotovil večjo prožnost pri doseganju njihovih ciljev za biogoriva 
na stroškovno učinkovit način.

Predlog spremembe 1004
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v poročilih preuči: 5. Komisija v poročilih preuči:
(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

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

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter 

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah 
in na oblikovanje cen surovin, poročilo o 
vplivu je še posebej usmerjeno na države v 
razvoju z nizkimi prihodki, kjer 
primanjkuje hrane, in na najmanj razvite 
države, dejstvo, ali si lahko prebivalci 
držav v razvoju ta živila privoščijo in 
imajo dostop do njih, in širša vprašanja 
razvoja;

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso.

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso.

(da) dostopnost biogoriv, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in 
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lesne celuloze;
(db) vpliv politike EU glede biogoriv na 
posredno in neposredno spremembo rabe 
zemljišč ter posledice za pravice do rabe 
zemljišč.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Komisija predlaga korekcijske ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 1005
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v poročilih preuči: 5. Komisija v poročilih preuči: 

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

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

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter 

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
zlasti državah v razvoju z nizkimi 
prihodki, kjer primanjkuje hrane, in 
najmanj razvitih državah, dejstvo, ali si 
lahko prebivalci držav v razvoju ta živila 
privoščijo, in širša vprašanja razvoja ter 

(d) vpliv večjega povpraševanja po 
biomasi na sektorje, ki uporabljajo 
biomaso.

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso.

(da) razpoložljivost biogoriv, proizvedenih 
iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze 
in lesne celuloze;
(db) vpliv politike EU glede biogoriv na 
posredno in neposredno spremembo rabe 
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zemljišč ter posledice za pravice do rabe 
zemljišč.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju nedavnega povišanja cen hrane bi bilo treba posvetiti posebno pozornost 
vplivu politike EU glede biogoriv v zvezi z državami v razvoju z nizkimi prihodki, kjer 
primanjkuje hrane, in najmanj razvitimi državami. Preučiti bi bilo treba tudi druge vplive na 
družbo, kot so koristi in stroški glede zaposlovanja. Tudi druga generacija biogoriv si zasluži 
posebno pozornost.

Predlog spremembe 1006
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v poročilih preuči: 5. Komisija v poročilih preuči:
(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

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

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na gospodarsko in ekološko 
trajnost v Skupnosti in tretjih državah;

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso.

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso;
(da) vzpostavitev trgov za potrdila o 
kakovosti, vključno s sistemi predhodnih 
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dovoljenj,
(db) potreba po usklajenem evropskem 
mehanizmu spodbujanja obnovljivih 
energetskih virov.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 1007
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v poročilih preuči: 5. Komisija v poročilih preuči: 
(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

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

b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter 

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter 

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso.

(d) vpliv večjega povpraševanja po biomasi 
na sektorje, ki uporabljajo biomaso.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe in povečanje prvotnega, 4 % cilja 
končne porabe energije iz obnovljivih 
virov v prevozu.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1008
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) napredek pri upoštevanju zunanjih 
stroškov energije, proizvedene iz 
neobnovljivih virov, ter vpliv javne 
podpore, namenjene proizvodnji energije;

Or. en

Obrazložitev

To se zahteva že v Direktivi 2001/77/ES in bi moralo biti vključeno tudi v to direktivo.

Predlog spremembe 1009
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vpliv večjega povpraševanja po 
biogorivih na trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah;

(b) gospodarski in okoljski vpliv večjega 
povpraševanja po pogonskih biogorivih ter 
drugih tekočih biogorivih na trajnost v 
Skupnosti in tretjih državah;

Or. en
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Predlog spremembe 1010
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter 

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja; 

Or. en

Predlog spremembe 1011
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vpliv politike EU glede biogoriv na 
posredno in neposredno spremembo rabe 
zemljišč ter ocena s tem povezanih emisij 
ogljika, ter

Or. en

Predlog spremembe 1012
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izvedljivost in prednosti uporabe 
posebnega potrdila o kakovosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva ter uvedbe evropskega sistema 
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trgovanja z dovoljenji za biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo razmisliti o razširitvi zamisli o potrdilu o kakovosti, da bi vključevalo biogoriva 
v ločenem sistemu trgovanja z dovoljenji, s čimer bi zagotovili večjo prožnost pri doseganju 
ciljev za biogoriva in preprečili nepotrebne fizične premike biogoriv. Številne države članice 
(Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, Finska) že imajo ali razvijajo 
take sisteme v okviru nacionalnega regulativnega okvira za biogoriva. Usklajen sistem bi 
lahko državam članicam zagotovil večjo prožnost pri doseganju njihovih ciljev za biogoriva 
na stroškovno učinkovit način.

Predlog spremembe 1013
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točke (d a) do (d d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izvrševanje trgov za potrdila o 
kakovosti, vključno s sistemi predhodnih 
dovoljenj;
(db) vpliv nacionalnih ciljev na delovanje 
in povezovanje trga EU z električno 
energijo;
(dc) razpoložljivost obnovljivih goriv, 
tehnologij in sestavin rastlin glede na cilje 
iz priloge I;
(dd) gospodarski vplivi direktive.

Or. en

Obrazložitev

Poleg biomase in biogoriv bi moralo poročilo Komisije obravnavati tudi delovanje trga za 
potrdila o kakovosti ter vpliv nacionalnih ciljev za obnovljive vire energije na delovanje in 
povezovanje trgov z električno energijo. Komisija bi morala oceniti tudi razmere v zvezi s cilji 
in možnosti za njihovo uresničitev. Obravnavati bi bilo treba tudi gospodarske in okoljske 
vplive direktive.
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Predlog spremembe 1014
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točki (d a) in (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izvrševanje trgov za potrdila o 
kakovosti, vključno s sistemi predhodnih 
dovoljenj;
(db) potrebo po usklajenem evropskem 
mehanizmu spodbujanja obnovljivih 
energetskih virov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da poročilo Komisije ne le obravnava vprašanj biomase in biogoriv, temveč 
tudi oceni trge z obnovljivo energijo ter nadaljnjo pot pri spodbujanju uporabe obnovljive 
energije na notranjem trgu z električno energijo.

Predlog spremembe 1015
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vprašanja trajnosti, povezana s 
povečano rabo biogoriv iz odpadkov, 
ostankov, neživilske celuloze, lesne 
celuloze in alg, zlasti vprašanja 
trajnostnega spravila pridelkov in 
hierarhije ravnanja z odpadki.

Or. en
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Obrazložitev

Trenutno je tako imenovana druga generacija biogoriv še v začetnih fazah raziskav in se 
prideluje skoraj izključno v pilotskih projektih. Kljub temu se lahko ob povečanju proizvodnje 
pojavijo vprašanja o trajnosti in za ta biogoriva bodo potrebna različna merila trajnosti.

Predlog spremembe 1016
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vpliv politike EU glede biogoriv na 
posredno in neposredno spremembo rabe 
zemljišč ter ocena s tem povezanih emisij 
ogljika.

Or. en

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 1017
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izvrševanje trgov za potrdila o 
kakovosti, vključno s sistemi predhodnih 
dovoljenj.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da poročilo Komisije ne le obravnava vprašanj biomase in biogoriv, temveč 
tudi oceni trge z obnovljivo energijo in nadaljnjo pot pri spodbujanju uporabe obnovljive 
energije na notranjem trgu z električno energijo.

Predlog spremembe 1018
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Article 20 – paragraph 5 – point d a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razpoložljivost biogoriva, ki izvira iz 
obnovljive biomase; ter

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala analizirati tudi razpoložljivost biogoriv iz celuloze.

Predlog spremembe 1019
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) potreba po usklajenem evropskem 
mehanizmu spodbujanja obnovljivih 
energetskih virov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da poročilo Komisije ne le obravnava vprašanj biomase in biogoriv, temveč 
tudi oceni trge z obnovljivo energijo in nadaljnjo pot pri spodbujanju uporabe obnovljive 
energije na notranjem trgu z električno energijo.
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Predlog spremembe 1020
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) vpliv neposredne spremembe rabe 
zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe ali po potrebi predstavi 
zakonodajni predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu. 

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo razmisliti o razširitvi zamisli o potrdilu o kakovosti, da bi vključevalo biogoriva 
v ločenem sistemu trgovanja z dovoljenji, s čimer bi zagotovili večjo prožnost pri doseganju 
ciljev za biogoriva in preprečili nepotrebne fizične premike biogoriv. Številne države članice 
(Francija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, Finska) že imajo ali razvijajo 
take sisteme v okviru nacionalnega regulativnega okvira za biogoriva. Usklajen sistem bi 
lahko državam članicam zagotovil večjo prožnost pri doseganju njihovih ciljev za biogoriva 
na stroškovno učinkovit način.
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Predlog spremembe 1022
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Če se pokažejo kakršni koli negativni 
okoljski ali socialni vplivi, Komisija v 
dveh mesecih predlaga korekcijske ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 1023
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Če se pojavi kakršen koli negativen vpliv, 
Komisija predlaga korekcijske ukrepe za 
prilagoditev cilja za biomaso iz člena 3. 
Če ima cilj EU za biogoriva negativen 
vpliv iz točke (c), ga Komisija takoj opusti. 
Komisija po posvetovanju z Organizacijo 
ZN za prehrano in kmetijstvo objavi 
sporočilo, v katerem so navedeni posebni 
pogoji, v katerih se lahko cilj opusti.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da ima proizvodnja hrane prednost pred proizvodnjo biogoriva.
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Predlog spremembe 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija v svojem poročilu analizira 
tudi politike, ki jih izvajajo tiste države 
članice, ki imajo možnost razvijati vetrne 
elektrarne na morju, zlasti pa, ali so te 
države članice:
(a) ustanovile enoten upravni organ, 
odgovoren za obravnavo vlog za 
dovoljenja, potrjevanje in izdajo licenc za 
naprave vetrnih elektrarn na morju ter za 
nudenje pomoči prosilcem;
(b) ugotovile, da mora dolgoročno in 
strateško načrtovanje omrežja vključevati 
velike količine električne energije iz 
vetrnih elektrarn na morju;
(c) določile instrumente morskega 
prostorskega načrtovanja za izbiro 
najboljše lokacije.
Po potrebi Komisija predlaga nadaljnjo 
zakonodajo, da zagotovi pravočasen 
razvoj vetrnih elektrarn na morju.

Or. en

Obrazložitev

Energija vetrnih elektrarn na morju bi lahko dosegla več kot 4 % porabe energije EU leta 
2020 (kar je odvisno od učinka ukrepov za energetsko učinkovitost). Kot je navedeno v 
sporočilu Komisije o deležu obnovljive energije v EU (KOM(2004)366 končno), bodo vlade 
morale določiti pravne režime in hitre postopke za izdajo dovoljenj za razvoj vetrnih elektrarn 
na morju, da bi jim omogočile pravno varnost. Politika glede vetrnih elektrarn na morju bo 
morala okrepiti potrebno omrežno infrastrukturo.
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Predlog spremembe 1025
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija v svojem poročilu analizira 
tudi politike, ki jih izvajajo tiste države 
članice, ki imajo možnost razvijati vetrne 
elektrarne na morju, zlasti pa, ali so te 
države članice:
(a) ustanovile enoten upravni organ, 
odgovoren za obravnavo vlog za 
dovoljenja, potrjevanje in izdajo licenc za 
naprave vetrnih elektrarn na morju ter za 
nudenje pomoči prosilcem;
(b) ugotovile, da mora dolgoročno in 
strateško načrtovanje omrežja vključevati 
velike količine električne energije iz 
vetrnih elektrarn na morju;
(c) določile instrumente morskega 
prostorskega načrtovanja za izbiro 
najboljše lokacije.
Po potrebi Komisija predlaga nadaljnjo 
zakonodajo, da zagotovi pravočasen 
razvoj vetrnih elektrarn n morju.

Or. en

Obrazložitev

Energija vetra na morju bi lahko dosegla več kot 4 % porabe energije EU leta 2020. Vlade 
bodo morale določiti pravne režime in hitre postopke za izdajo dovoljenj za razvoj vetrnih 
elektrarn na morju, da bi jim omogočile pravno varnost. EU mora okrepiti potrjeno omrežno 
infrastrukturo v skladu z zavezo Komisije, da bo sistematično pregledovala prepreke in 
pomanjkljivosti, ki bi utegnile zavirati razvoj vetrnih elektrarn na morju, okoljske zahteve, ki 
jih je treba izpolniti in (…) razvijala smernice za države članice, tako da bo po potrebi 
predstavila predloge.
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Predlog spremembe 1026
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija nameni spletno stran kot 
sredstvo za natančne, posodobljene 
informacije o nacionalnih in regionalnih 
programih podpore držav članic za 
energijo iz obnovljivih virov in za vse 
spremembe v zvezi s tem. Na podlagi 
poročanja držav članic, kot je določeno v 
členu 19 1a (novo), Komisija posodobi 
spletno stran najkasneje štiri tedne po 
predložitvi poročila.

Or. en

Obrazložitev

Sedaj je težko dobiti posodobljene informacije o spremembah zakonodaje, politik in obsega 
podpore v zvezi z obnovljivimi energijami v različnih državah članicah. Posebej temu 
namenjen vir informacij prek intereneta bi bil v pomoč pri razširjanju informacij in bi tako 
spodbujal zlasti mala in srednja podjetja k širitvi dejavnosti prek nacionalnih meja.

Predlog spremembe 1027
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Do 31. decembra 2018 Komisija objavi 
časovni načrt za obnovljivo energijo za 
obdobje po letu 2020, ki mu priloži 
potrebne zakonodajne predloge. V tem 
načrtu se lahko oceni potreba po 
predlaganju usklajenega evropskega 
programa podpore za obnovljive energije 
ob upoštevanju:
(a) liberalizacije trgov z električno 
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energijo v EU;
(b) omejitev za razvoj virov obnovljive 
energije v vsaki državi članici;
(c) obsega mehanizmov podpore, ki jo 
prejemajo druge tehnologije proizvodnje 
energije, zlasti jedrska in premogova;
(d) obsega usklajenega dostopa do 
omrežja, upravnih in načrtovalnih 
postopkov.

Or. en

Obrazložitev

EU mora načrtovati razvoj obnovljivih energij za obdobje po letu 2020. V načrtih za obdobje 
po letu 2020 bi moralo biti poleg drugih pomembnih zahtev med drugim preučena tudi 
možnost uskladitve mehanizmov pomoči. Premik k usklajenemu vseevropskemu mehanizmu 
pomoči za obnovljivo električno energijo sedaj bi pomenil tveganje za vodilna evropska 
podjetja na področju obnovljive energije. Spremembe okvirov povzročajo negotovost za 
vlagatelje, zlasti ko gre za spremembe osnovnega okvira uspešnega sistema.

Predlog spremembe 1028
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija v svojem poročilu analizira 
tudi politike, ki jih izvajajo tiste države 
članice, ki imajo možnost razvijati vetrne 
elektrarne na morju, zlasti pa, ali so te 
države članice:
(a) ustanovile enoten upravni organ, 
odgovoren za obravnavo vlog za 
dovoljenja, potrjevanje in izdajo licenc za 
vetrne elektrarne na morju ter za nudenje 
pomoči prosilcem;

(b) ugotovile, da mora dolgoročno in 
strateško načrtovanje omrežja vključevati 
velike količine električne energije iz 
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vetrnih elektrarn na morju;
(c) določile instrumente morskega 
prostorskega načrtovanja za izbiro 
najboljše lokacije.
Po potrebi Komisija predlaga nadaljnjo 
zakonodajo, da zagotovi pravočasen 
razvoj vetrnih elektrarn na morju.

Or. en

Obrazložitev

Vlade bodo morale določiti pravne režime in hitre postopke za izdajo dovoljenj za razvoj 
vetrnih elektrarn na morju, da bi jim omogočile pravno varnost. Politika EU glede vetrnih 
elektrarn na morju bo morala okrepiti potrebno omrežno infrastrukturo. Poleg tega Komisija 
navaja, da bo sistematično pregledovala prepreke in pomanjkljivosti, ki bi utegnile zavirati 
razvoj vetrnih elektrarn na morju, ter razvijala smernice za države članice.

Predlog spremembe 1029
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za izpolnjevanje 
te direktive, najpozneje do 
31. marca 2010. Komisiji nemudoma 
sporočijo besedilo teh predpisov in 
primerjalno tabelo med predpisi in to 
direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise v 24 mesecih po začetku 
veljavnosti te direktive. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo teh 
predpisov in primerjalno tabelo med 
predpisi in to direktivo.

Or. de

Obrazložitev

Predlagani rok je prekratek.
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