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Predlog spremembe 1030
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga I – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Okvirna usmeritev
črtano

Pri okvirni usmeritvi iz člena 3(2) je treba 
upoštevati naslednje deleže energije iz 
obnovljivih virov:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), kot 
povprečje za dvoletno obdobje 2011–2012;

S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), kot 
povprečje za dvoletno obdobje 2013–2014;

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), kot 
povprečje za dvoletno obdobje 2015–2016; 
in
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), kot 
povprečje za dvoletno obdobje 2017–2018;

pri čemer je

S2005 = delež države članice v letu 2005, 
naveden v razpredelnici v delu A,

in

S2020 = delež države članice v letu 2020, 
naveden v razpredelnici v delu A.

Or. de

Obrazložitev

Cilj je zmanjšanje birokratskih postopkov in ne nasprotno.
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Predlog spremembe 1031
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga I – del B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Okvirna usmeritev B. Obvezna usmeritev

Or. en

Predlog spremembe 1032
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – del B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Okvirna usmeritev B. Obvezna vmesna ciljna usmeritev

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili uresničitev skupnih ciljev Evropske skupnosti in držav članic za leto 2020, je 
treba sprejeti tudi obvezne vmesne cilje. Usmeritev, predlagana v prilogi 1B, začne zelo nizko 
in pušča največjo vključitev obnovljivih virov energije za zadnja leta pred letom 2020. Če 
države članice omejitev ne bodo izpolnjevale, bodo zelo težko dosegle cilje za leto 2020. Zato 
bi jih bilo treba upoštevati kot najnižji minimum.

Predlog spremembe 1033
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga I – točka B – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri okvirni usmeritvi iz člena 3(2) je treba 
upoštevati naslednje deleže energije iz 
obnovljivih virov:

Pri obvezni okvirni usmeritvi iz člena 3(2) 
je treba upoštevati naslednje deleže 
energije iz obnovljivih virov:
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Predlog spremembe 1034
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II – Normalizacijsko pravilo za 
upoštevanje električne energije, 
pridobljene iz vodne energije

črtano

Pri upoštevanju električne energije, ki se v 
posamezni državi članici pridobi iz vodne 
energije, se uporabi naslednje pravilo:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

pri čemer je
N = referenčno leto;
QN(norm) = normalizirana električna 
energija, pridobljena v vseh 
hidroelektrarnah države članice v letu N, 
za namene upoštevanja;
Qi = količina električne energije, dejansko 
pridobljena v letu i v vseh elektrarnah 
države članice, merjena v GWh; 
Ci = inštalirana skupna zmogljivost vseh 
elektrarn države članice v letu i, merjena 
v MW.

Or. en
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Predlog spremembe 1035
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga II – nov del, ki se doda na koncu priloge

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so znani statistični podatki o odtoku, se 
proizvedeno električno energijo lahko 
izračuna s pomočjo povprečnih vrednosti 
odtoka za zadnjih 15 let z uporabo 
naslednje formule:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * čas

pri čemer je

QE’ = proizvedena električna energija

Hm = povprečni padec

Vm = povprečni pretok

g = gravitacijska konstanta

ρ = gostota

η = učinkovitost

Za majhne hidroelektrarne se izvedejo 
manjši pregledi. V tem primeru zadostuje 
letno poročilo o dejansko proizvedeni 
električni energiji.
Dodatno proizvedeno električno energijo 
se izračuna s povečanjem odstotka v 
zadevnih spremenljivkah.

Or. de
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Obrazložitev

Normalizacijsko pravilo za hidroelektrarne je treba razširiti, saj proizvodnje vodne energije 
iz novih obratov ni možno ustrezno prikazati, če je porazdelitev naravnih nihanj odtoka (+/-
10 %) prenizka. Če bi letna proizvodnja energije obrata narasla, največja zmogljivost pa se 
ne bi povečala, bi se dodatna proizvodnja energije v celoti upoštevala šele 15 let kasneje. V 
nasprotnem primeru bi se delež obnovljivih virov energije nesprejemljivo povečal in se počasi 
zmanjševal v naslednjih 15 letih.

Predlog spremembe 1036
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa

Normalizacijsko pravilo za izračun 
električne energije, pridobljene iz vetrne 

energije
Pri izračunu električne energije, ki se v 
posamezni državi članici pridobi iz vetrne 
energije, se uporabi naslednje pravilo:

pri čemer je

N = referenčno leto;

QN(norm) = normalizirana količina 
električne energije, pridobljene v vseh 
vetrnih elektrarnah države članice v letu 
N, za namene izračuna;
Qi = količina električne energije, dejansko 
pridobljene v vseh elektrarnah države 
članice v letu i, merjena v GWh;
Ci = inštalirana skupna zmogljivost vseh 
elektrarn države članice v letu i, merjena 
v MW.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Obrazložitev

Kot pri vodni energiji, lahko v številnih letih pride do velikih nihanj tudi pri vetrni energiji.
Zato bi bilo treba standardizirati vetrno proizvodnjo, da bodo najnižji vmesni cilji v Evropi 
primerljivi.

Predlog spremembe 1037
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga IV

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. de

Obrazložitev

Certifikacija inštalaterjev, ki jo ureja Priloga IV, ni potrebna, ker se lahko sklicujemo na 
Direktivo 2005/36/ES, dodatne uredbe pa bi pomenile samo nepotrebno birokracijo.

Predlog spremembe 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Predlog direktive
Priloga IV – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila iz člena 13(3) so naslednja: Ta merila veljajo samo za sisteme 
certificiranja iz člena 13(3):

Or. de

Obrazložitev

Certificiranje inštalaterjev, ki je obravnavano v prilogi IV, je potrebno le v primeru, če v 
državah članicah ni učinkovitih sistemov priznavanja poklicnih kvalifikacij.
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Predlog spremembe 1039
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga IV – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila iz člena 13(3) so naslednja: Ta merila veljajo samo za sisteme 
certificiranja iz člena 13(3):

Or. de

Obrazložitev

Certificiranje inštalaterjev, ki je obravnavano v prilogi IV, je potrebno le v primeru, če v 
državah članicah ni učinkovitih sistemov priznavanja poklicnih kvalifikacij. S stališča 
upravljavcev, razen tega, da so te kvalifikacije vsebinsko in časovno zelo zahtevne, bi dodane 
obvezne kvalifikacije povzročile samo dodatne birokratske prepreke. Kjer so zahtevane 
kvalifikacije in njihovo posodabljanje, se lahko zagotovijo s prostovoljnim ponovnim 
usposabljanjem na trgu.

Predlog spremembe 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Priloga IV – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila iz člena 13(3) so naslednja: Ta merila veljajo samo za sisteme 
certificiranja iz člena 13(3):

Or. de

Obrazložitev

Certificiranje inštalaterjev, ki je obravnavano v prilogi IV, je potrebno le v primeru, če v 
državah članicah ni učinkovitih sistemov priznavanja poklicnih kvalifikacij. S stališča 
upravljavcev, razen tega, da so te kvalifikacije vsebinsko in časovno zelo zahtevne, bi dodane 
obvezne kvalifikacije povzročile samo dodatne birokratske prepreke. Kjer so zahtevane 
kvalifikacije in njihovo posodabljanje, se lahko zagotovijo s prostovoljnim ponovnim 
usposabljanjem na trgu.



PE409.503v01-00 10/72 AM\732231SL.doc

SL

Predlog spremembe 1041
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Certifikacijski postopek je pregleden in
ga je država članica ali upravni organ, ki 
ga je imenovala, jasno opredelila.

1. Certifikacijski postopek je pregleden, 
certifikacijski organi, ki jih imenujejo in 
akreditirajo države članice, pa ga jasno 
opredelijo (v skladu z EN ISO 17024).

Or. en

Obrazložitev

Certificiranje osebja v skladu z EN ISO17024 zagotavlja trajno posodobljeno usposabljanje 
(novi tehnološki razvoj in predpisi se lahko zlahka izvajajo). Poleg tega akredititranje po EN 
ISO zagotavlja jasna pravila, tako da so usposabljanje, kvalifikacije in znanje primerljivi 
povsod v Evropi.

Takšen pristop omogoča vzajemno priznavanje znanja v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 1042
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Certifikacijski postopek je pregleden in 
ga je država članica ali upravni organ, ki 
ga je imenovala, jasno opredelila.

1. Certifikacijski postopek je pregleden, 
certifikacijski organi, ki jih imenujejo in 
akreditirajo države članice, pa ga jasno 
opredelijo (v skladu z EN ISO 17024).

Or. en

Obrazložitev

Certificiranje osebja v skladu z EN ISO17024 zagotavlja trajno posodobljeno usposabljanje 
(zlahka se izvajajo novi tehnološki razvoj in predpisi). Poleg tega akreditiranje po EN ISO 
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zagotavlja jasna pravila, tako da je usposabljanje, kvalifikacije in znanje primerljivo po vseh 
Evropi.

Predlog spremembe 1043
Anni Podimata

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav 
poteka po akreditiranem programu 
usposabljanja ali ga izvaja akreditirani 
izvajalec usposabljanja.

2. Inštalaterjem naprav na biomaso, 
toplotnih črpalk, plitvih geotermalnih ter 
solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih naprav se omogoči, da jih 
certificirajo tretji certifikatorji. Certifikat 
se inštalaterjem podeli po teoretičnem in 
praktičnem preverjanju znanja. Inštalater 
mora imeti spretnosti in znanja, ki so 
potrebna za vgradnjo ustreznih naprav in 
sistemov, da se izpolnijo potrebe 
naročnika glede zmogljivosti in 
zanesljivosti ter kakovosti izvedbe in se 
upoštevajo vsi veljavni predpisi in 
standardi, vključno z energetskimi znaki 
in znaki za okolje. Izpit vključuje 
praktično oceno uspešnosti pri vgradnji 
kotlov in peči na biomaso, toplotnih 
črpalk, solarnih fotovoltaičnih ali 
solarnih termalnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se zagotovi kakovostne inštalacije.
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Predlog spremembe 1044
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav 
poteka po akreditiranem programu 
usposabljanja ali ga izvaja akreditirani 
izvajalec usposabljanja.

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav, 
pa tudi inštalaterjev horizontalnih ali 
vertikalnih zbiralnikov toplote (tj. vrtalnih 
in gradbenih podjetij) izvaja akreditiran 
certifikacijski organ.

Or. en

Obrazložitev

Certificiranje osebja v skladu z EN ISO17024 zagotavlja trajno posodobljeno usposabljanje 
(novi tehnološki razvoj in predpisi se lahko zlahka izvajajo). Poleg tega akreditiranje po EN 
ISO zagotavlja jasna pravila, tako da je usposabljanje, kvalifikacije in znanje primerljivo po 
vseh Evropi.

Takšen pristop omogoča vzajemno priznavanje znanja v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 1045
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav 
poteka po akreditiranem programu 
usposabljanja ali ga izvaja akreditirani 
izvajalec usposabljanja.

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav, 
pa tudi inštalaterjev horizontalnih ali 
vertikalnih zbiralnikov toplote (tj. vrtalnih 
in gradbenih podjetij) izvaja akreditiran 
certifikacijski organ.

Or. en
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Obrazložitev

Certificiranje osebja v skladu z EN ISO17024 zagotavlja trajno posodobljeno usposabljanje 
(novi tehnološki razvoj in predpisi se lahko zlahka izvajajo). Poleg tega akreditiranje po EN 
ISO zagotavlja jasna pravila, tako da je usposabljanje, kvalifikacije in znanje primerljivo po 
vseh Evropi. Skupno stališče EHPA in EPEE o direktivi RES, stran 5 od 5. Takšen pristop 
omogoča vzajemno priznavanje znanja v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 1046
Philippe Busquin

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav 
poteka po akreditiranem programu 
usposabljanja ali ga izvaja akreditirani 
izvajalec usposabljanja.

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk, plitvih 
geotermalnih ter solarnih fotovoltaičnih in 
solarnih termalnih naprav poteka po 
akreditiranem programu usposabljanja ali 
ga izvaja akreditirani izvajalec 
usposabljanja.

Or. en

Predlog spremembe 1047
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih naprav 
poteka po akreditiranem programu 
usposabljanja ali ga izvaja akreditirani 
izvajalec usposabljanja.

2. Certificiranje inštalaterjev naprav na 
biomaso, toplotnih črpalk, plitvih 
geotermalnih ter solarnih fotovoltaičnih in 
solarnih termalnih naprav poteka po 
akreditiranem programu usposabljanja ali 
ga izvaja akreditirani izvajalec 
usposabljanja.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je ločevati med merili za certificiranje in akreditacijskimi programi za inštalaterje 
toplotnih črpalk in inštalaterje plitvih geotermalnih naprav, saj se njihovo članstvo v 
poklicnih združenjih precej razlikuje, poleg tega pa ima ena oseba ali podjetje redko enake 
kvalifikacije. Za certificiranje inštalaterjev naprav za izrabo plitve geotermalne energije je 
treba določiti posebna merila.

Predlog spremembe 1048
Anni Podimata

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Certificiranje je specifično glede na 
zadevno tehnologijo/aplikacijo: majhni 
kotli in peči na biomaso, solarni 
fotovoltaični in solarni termalni sistemi, 
plitvi biotermalni sistemi ter toplotne 
črpalke.

Or. en

Obrazložitev

Tehnologije obnovljive energije so različne, zato je treba sisteme certificiranja oblikovati za 
vsako posebej.

Predlog spremembe 1049
Anni Podimata

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Certificiranje inštalaterjev je podobno 
časovno omejeno, kot je predvideno v 
postopkih certificiranja inštalaterjev 
običajnih grelnih naprav ali običajnih 
električnih naprav v primeru 
fotovoltaičnih sistemov.
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Obrazložitev

Da se ne bi po nepotrebnem oviralo razvoja električne energije iz obnovljivih virov, časovna 
omejitev certificiranja ne sme biti strožja kot tista za konvencionalne električne naprave.

Predlog spremembe 1050
Anni Podimata

Predlog direktive
Priloga IV – odstavki 3-10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Akreditiranje programa usposabljanja 
ali izvajalca usposabljanja izvajajo države 
članice ali upravni organi, ki jih te 
imenujejo. Akreditacijski organ zagotovi, 
da ima program usposabljanja, ki ga nudi 
izvajalec usposabljanja, kontinuiteto in da 
velja na regionalni ali nacionalni ravni. 
Izvajalec usposabljanja mora imeti 
ustrezne tehnične zmogljivosti za izvajanje 
praktičnega usposabljanja, vključno z 
nekatero laboratorijsko opremo ali 
ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje 
praktičnega usposabljanja. Izvajalec 
usposabljanja poleg osnovnega 
usposabljanja nudi tudi krajše 
obnovitvene tematske tečaje, vključno o 
novih tehnologijah, da je omogočeno 
vseživljenjsko učenje v obratih. Izvajalci 
usposabljanja so lahko proizvajalci 
naprav ali sistemov, inštituti ali združenja.

črtano

4. Akreditirani programi usposabljanja so 
na voljo inštalaterjem z delovnimi 
izkušnjami, ki so opravili ali opravljajo 
naslednje vrste usposabljanja: 
a) za inštalaterja kotlov in peči na 
biomaso: usposabljanje kot 
vodoinštalater, inštalater cevnih instalacij, 
inženir za ogrevanje ali tehnik za 
sanitarno in ogrevalno ali hladilno 



PE409.503v01-00 16/72 AM\732231SL.doc

SL

opremo kot predpogoj; 
b) za inštalaterja toplotnih črpalk: 
usposabljanje kot vodoinštalater ali 
inženir za hlajenje, poleg tega mora imeti 
osnovno znanje o električnih in 
vodovodnih instalacijah (rezanje cevi, 
varjenje cevnih stikov, lepljenje cevnih 
stikov, cevne izolacije, tesnjenje fazonskih 
kosov, preskusi puščanja in vgradnja 
ogrevalnih ali hladilnih sistemov) kot 
predpogoj;
c) za inštalaterja solarnih fotovoltaičnih 
ali solarnih termalnih naprav: 
usposabljanje kot vodoinštalater ali 
električar, poleg tega mora imeti znanje o 
vodovodnih in električnih instalacijah ter 
izvajanju kritin, vključno s poznavanjem 
varjenja cevnih stikov, lepljenja cevnih 
stikov, tesnjenja fazonskih kosov in 
preizkusov puščanja vodovodnih 
instalacij, znati mora povezovati 
električne vode ter poznati osnovne 
materiale kritin, metode izdelave strešnih 
obrob in zatesnitev kot predpogoj; ali 
d) program poklicnega usposabljanja, na 
podlagi katerega inštalater pridobi 
ustrezno znanje, ki ustreza 3 letom šolanja 
v spretnostih in znanjih iz točk (a), (b) ali 
(c) ter vključuje učenje v razredu in na 
delovnem mestu. 
5. Usposabljanje, na podlagi katerega je 
inštalaterju podeljen certifikat, vključuje 
teoretični in praktični del. Po končanem 
usposabljanju mora imeti inštalater 
spretnosti in znanja, ki so potrebna za 
vgradnjo ustreznih naprav in sistemov, da 
se izpolnijo potrebe naročnika glede 
zmogljivosti in zanesljivosti ter kakovosti 
izvedbe in se upoštevajo vsi veljavni 
predpisi in standardi, vključno z 
energetskimi znaki in znaki za okolje.
6. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev peči in kotlov na biomaso 
zajema tržni položaj biomase, ekološke 
vidike, biomasna goriva, logistiko, 
gradbeno zakonodajo, požarno varnost, 



AM\732231SL.doc 17/72 PE409.503v01-00

SL

subvencije, tehnologijo zgorevanja, 
sisteme vžiga, optimalne hidravlične 
rešitve, primerjavo stroškov in 
rentabilnosti ter projektiranje, postavitev 
in vzdrževanje kotlov in peči na biomaso. 
Usposabljanje mora prav tako zagotoviti 
dobro poznavanje vseh evropskih 
standardov za tehnologijo biomase in 
goriva iz biomase (kot so peleti) ter z 
biomaso povezane nacionalne in evropske 
zakonodaje. 
7. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev toplotnih črpalk zajema tržni 
položaj toplotnih črpalk, geotermalne vire 
in temperature talnega vira v različnih 
regijah, prepoznavanje zemljin in kamnin 
glede toplotne prevodnosti, logistiko, 
gradbeno zakonodajo, predpise o uporabi 
geotermalnih virov, izvedljivost uporabe 
toplotnih črpalk v zgradbah in določanje 
najprimernejšega sistema toplotnih 
črpalk, poznavanje tehničnih zahtev, 
varnost, filtriranje zraka, priključevanje 
na vir energije in zasnovo sistema. 
Usposabljanje mora prav tako zagotoviti 
dobro poznavanje vseh evropskih in 
nacionalnih standardov za toplotne 
črpalke ter ustrezne nacionalne in 
evropske zakonodaje. Inštalater dokaže 
naslednje ključne usposobljenosti:
a) osnovno razumevanje fizikalnih načel 
in načel delovanja toplotne črpalke, 
vključno z značilnostmi tokokroga 
toplotne črpalke: povezavo med nizkimi 
temperaturami ponora toplote, visokimi 
temperaturami toplotnega vira in 
učinkovitostjo (izkoristkom) sistema, 
določanjem koeficienta učinkovitosti (KU) 
in sezonskega faktorja učinkovitosti 
(SFU);
b) razumevanje komponent in njihovega 
delovanja v tokokrogu toplotne črpalke, 
vključno s kompresorjem, ekspanzijskim 
ventilom, uparjalnikom, kondenzatorjem, 
pritrdili in pomožnimi elementi, mazalnim 
oljem, hladilom, možnostmi pregrevanja, 
podhlajenja in hlajenja s toplotnimi 
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črpalkami; 
c) sposobnost izbrati in določiti velikost 
komponent v tipičnih situacijah 
postavitve, vključno z določitvijo tipičnih 
vrednosti toplotne obremenitve različnih 
zgradb in za pripravo vroče vode na 
podlagi porabe energije, določitvijo 
zmogljivosti toplotne črpalke pri toplotni 
obremenitvi za pripravo vroče vode, 
shranjevalni masi zgradbe in 
neprekinjenem napajanju z električno 
energijo; določiti komponento hranilnika 
toplote in njegovo prostornino ter 
povezavo z drugimi sistemi ogrevanja.
8. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterja solarnih fotovoltaičnih in 
solarnih termalnih naprav zajema tržni 
položaj solarnih proizvodov, ekološke 
vidike, komponente, značilnosti in 
dimenzioniranje solarnih sistemov, izbiro 
natančnih sistemov in dimenzioniranje 
komponent, določitev toplotnih potreb, 
logistiko, gradbeno zakonodajo, požarno 
varnost, subvencije, primerjavo stroškov 
in rentabilnosti ter projektiranje, 
postavitev in vzdrževanje solarnih 
fotovoltaičnih in solarnih termalnih 
naprav. Usposabljanje prav tako zagotovi 
dobro poznavanje vseh evropskih 
standardov za tehnologijo in certificiranje 
(kot je Solar Keymark) ter s tem povezane 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti: 
a) sposobnost za varno delo s potrebnimi 
orodji in opremo ob upoštevanju 
varnostnih predpisov in standardov ter 
prepoznavanje vodovodnih, električnih in 
drugih nevarnosti, povezanih s solarnimi 
napravami;
b) sposobnost prepoznati sisteme in 
njihove komponente, značilne za aktivne 
in pasivne sisteme, vključno s strojnim 
projektiranjem, in določiti lokacije 
komponent ter usposobljenost za zasnovo 
in konfiguracije sistema; 
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c) sposobnost določiti potrebno površino 
za vgradnjo, usmeritev in naklon za 
solarne fotovoltaične in solarne vodne 
grelnike ob upoštevanju osenčenja, 
dostopa sonca, konstrukcijske celovitosti, 
ustreznosti naprave za zadevno stavbo ali 
klimatske pogoje ter prepoznati različne 
metode vgradnje, primerne za različne 
vrste streh, in ravnotežje sistemske 
opreme, potrebne za vgradnjo naprave;
d) za fotovoltaične sisteme zlasti 
sposobnost za prilagoditev projekta 
električnih instalacij, vključno z 
določitvijo računskih tokov, izborom 
ustreznih vrst in nazivnih vrednosti 
električnih vodnikov za vsak električni 
tokokrog, določitev ustrezne velikosti, 
nazivnih vrednosti in lokacij za vso 
pripadajočo opremo in podsisteme ter 
izbira primernega mesta za 
priključevanje.
9. Tečaj usposabljanja se konča z izpitom, 
ki je podlaga za izdajo certifikata. Izpit 
vključuje praktično oceno uspešnosti pri 
vgradnji kotlov in peči na biomaso, 
toplotnih črpalk, solarnih fotovoltaičnih 
ali solarnih termalnih naprav.
10. Certificiranje inštalaterjev je časovno 
omejeno, tako da je za podaljševanje 
veljavnosti certifikata potreben 
obnovitveni seminar ali tečaj.

Or. en

Predlog spremembe 1051
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Akreditiranje programa usposabljanja 
ali izvajalca usposabljanja izvajajo države 
članice ali upravni organi, ki jih te 

3. Zagotavljanje kakovosti programa 
usposabljanja ali izvajalca usposabljanja 
izvajajo certifikacijski organi. Ti organi
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imenujejo. Akreditacijski organ zagotovi, 
da ima program usposabljanja, ki ga nudi 
izvajalec usposabljanja, kontinuiteto in da 
velja na regionalni ali nacionalni ravni. 
Izvajalec usposabljanja mora imeti 
ustrezne tehnične zmogljivosti za izvajanje 
praktičnega usposabljanja, vključno z 
nekatero laboratorijsko opremo ali 
ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje 
praktičnega usposabljanja. Izvajalec 
usposabljanja poleg osnovnega 
usposabljanja nudi tudi krajše obnovitvene 
tematske tečaje, vključno o novih 
tehnologijah, da je omogočeno 
vseživljenjsko učenje v obratih. Izvajalci 
usposabljanja so lahko proizvajalci naprav 
ali sistemov, inštituti ali združenja.

zagotovijo, da ima program usposabljanja, 
ki ga nudi izvajalec usposabljanja, 
kontinuiteto in da velja na regionalni ali 
nacionalni ravni. Izvajalec usposabljanja 
mora imeti ustrezne tehnične zmogljivosti 
za izvajanje praktičnega usposabljanja, 
vključno z nekatero laboratorijsko opremo 
ali ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje 
praktičnega usposabljanja. Izvajalec 
usposabljanja poleg osnovnega 
usposabljanja nudi tudi krajše obnovitvene 
tematske tečaje, vključno o novih 
tehnologijah, da je omogočeno 
vseživljenjsko učenje v obratih. Izvajalci 
usposabljanja so lahko proizvajalci naprav 
ali sistemov, inštituti ali združenja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko akreditirane cerifikacijske organe imenujejo na preprost in učinkovit 
način, v primeru zahteve za akreditiranje vsakega centra za usposabljanje pa bi bilo preveč 
upravnih zahtev in stroškov. To bi pomenilo upravno breme, ki bi upočasnilo razvoj trga 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 1052
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Akreditiranje programa usposabljanja 
ali izvajalca usposabljanja izvajajo države 
članice ali upravni organi, ki jih te 
imenujejo. Akreditacijski organ zagotovi, 
da ima program usposabljanja, ki ga nudi 
izvajalec usposabljanja, kontinuiteto in da 
velja na regionalni ali nacionalni ravni. 
Izvajalec usposabljanja mora imeti 
ustrezne tehnične zmogljivosti za izvajanje 
praktičnega usposabljanja, vključno z 

3. Zagotavljanje kakovosti programa 
usposabljanja ali izvajalca usposabljanja 
izvajajo certifikacijski organi. Ti organi
zagotovijo, da ima program usposabljanja, 
ki ga nudi izvajalec usposabljanja, 
kontinuiteto in da velja na regionalni ali 
nacionalni ravni. Izvajalec usposabljanja 
mora imeti ustrezne tehnične zmogljivosti 
za izvajanje praktičnega usposabljanja, 
vključno z nekatero laboratorijsko opremo 
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nekatero laboratorijsko opremo ali 
ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje 
praktičnega usposabljanja. Izvajalec 
usposabljanja poleg osnovnega 
usposabljanja nudi tudi krajše obnovitvene 
tematske tečaje, vključno o novih 
tehnologijah, da je omogočeno 
vseživljenjsko učenje v obratih. Izvajalci 
usposabljanja so lahko proizvajalci naprav 
ali sistemov, inštituti ali združenja.

ali ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje 
praktičnega usposabljanja. Izvajalec 
usposabljanja poleg osnovnega 
usposabljanja nudi tudi krajše obnovitvene 
tematske tečaje, vključno o novih 
tehnologijah, da je omogočeno 
vseživljenjsko učenje v obratih. Izvajalci 
usposabljanja so lahko proizvajalci naprav 
ali sistemov, inštituti ali združenja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko akreditirane cerifikacijske organe imenujejo na preprost in učinkovit 
način, v primeru zahteve za akreditiranje vsakega centra za usposabljanje pa bi bilo preveč 
upravnih zahtev in stroškov. To bi pomenilo upravno breme, ki bi upočasnilo razvoj trga 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 1053
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Akreditirani programi usposabljanja so 
na voljo inštalaterjem z delovnimi 
izkušnjami, ki so opravili ali opravljajo 
naslednje vrste usposabljanja: 

4. Programi usposabljanja so na voljo 
inštalaterjem z delovnimi izkušnjami, ki so 
opravili ali opravljajo naslednje vrste 
usposabljanja: 

Or. en

Obrazložitev

Države članice lahko akreditirane cerifikacijske organe imenujejo na preprost in učinkovit 
način, v primeru zahteve za akreditiranje vsakega centra za usposabljanje pa bi bilo preveč 
upravnih zahtev in stroškov. To bi pomenilo upravno breme, ki bi upočasnilo razvoj trga 
obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 1054
Philippe Busquin

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) za inštalaterje naprav za izrabo plitve 
geotermalne energije: usposabljanje za 
vrtalca ali polagalca cevi in osnove 
geologije kot predpogoj;

Or. en

Predlog spremembe 1055
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b(a) za inštalaterje naprav za izrabo plitve 
geotermalne energije: usposabljanje za 
vrtalca ali polagalca cevi in osnove 
geologije kot predpogoj;

Or. en

Obrazložitev

Treba je ločevati med merili za certificiranje in akreditacijskimi programi za inštalaterje 
toplotnih črpalk in inštalaterje plitvih geotermalnih naprav, saj se njihovo članstvo v 
poklicnih združenjih precej razlikuje, poleg tega pa ima ena oseba ali podjetje redko enake 
kvalifikacije. Za certificiranje inštalaterjev naprav za izrabo plitve geotermalne energije je 
treba določiti posebna merila.
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Predlog spremembe 1056
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Teoretični del usposabljanja inštalaterjev 
toplotnih črpalk zajema tržni položaj 
toplotnih črpalk, geotermalne vire in 
temperature talnega vira v različnih 
regijah, prepoznavanje zemljin in kamnin 
glede toplotne prevodnosti, logistiko, 
gradbeno zakonodajo, predpise o uporabi 
geotermalnih virov, izvedljivost uporabe 
toplotnih črpalk v zgradbah in določanje 
najprimernejšega sistema toplotnih črpalk, 
poznavanje tehničnih zahtev, varnost, 
filtriranje zraka, priključevanje na vir 
energije in zasnovo sistema. Usposabljanje 
mora prav tako zagotoviti dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za toplotne črpalke ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:

7. Teoretični del usposabljanja inštalaterjev 
toplotnih črpalk zajema tržni položaj 
toplotnih črpalk, logistiko, gradbeno 
zakonodajo, predpise o uporabi 
geotermalnih virov, izvedljivost uporabe 
toplotnih črpalk v zgradbah in določanje 
najprimernejšega sistema toplotnih črpalk, 
poznavanje tehničnih zahtev, varnost, 
filtriranje zraka, priključevanje na vir 
energije in zasnovo sistema. Usposabljanje 
mora prav tako zagotoviti dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za toplotne črpalke ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:

Or. en

Obrazložitev

Treba je ločevati med merili za certificiranje in akreditacijskimi programi za inštalaterje 
toplotnih črpalk in inštalaterje plitvih geotermalnih naprav, saj se njihovo članstvo v 
poklicnih združenjih precej razlikuje, poleg tega pa ima ena oseba ali podjetje redko enake 
kvalifikacije. Za certificiranje inštalaterjev naprav za izrabo plitve geotermalne energije je 
treba določiti posebna merila.
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Predlog spremembe 1057
Philippe Busquin

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Teoretični del usposabljanja inštalaterjev 
toplotnih črpalk zajema tržni položaj 
toplotnih črpalk, geotermalne vire in 
temperature talnega vira v različnih 
regijah, prepoznavanje zemljin in kamnin 
glede toplotne prevodnosti, logistiko, 
gradbeno zakonodajo, predpise o uporabi 
geotermalnih virov, izvedljivost uporabe 
toplotnih črpalk v zgradbah in določanje 
najprimernejšega sistema toplotnih črpalk, 
poznavanje tehničnih zahtev, varnost, 
filtriranje zraka, priključevanje na vir 
energije in zasnovo sistema. Usposabljanje 
mora prav tako zagotoviti dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za toplotne črpalke ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:

7. Teoretični del usposabljanja inštalaterjev 
toplotnih črpalk zajema tržni položaj 
toplotnih črpalk, logistiko, gradbeno 
zakonodajo, izvedljivost uporabe toplotnih 
črpalk v zgradbah in določanje 
najprimernejšega sistema toplotnih črpalk, 
poznavanje tehničnih zahtev, varnost, 
filtriranje zraka, priključevanje na vir 
energije in zasnovo sistema. Usposabljanje 
mora prav tako zagotoviti dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za toplotne črpalke ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:

Or. en

Predlog spremembe 1058
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev naprav za izrabo plitve 
geotermalne energije zajema geotermalne 
vire in temperature talnega vira v 
različnih regijah, prepoznavanje zemljin 
in kamnin glede toplotne prevodnosti, 
predpise o uporabi geotermalnih virov, 
določanje najprimernejšega sistema 



AM\732231SL.doc 25/72 PE409.503v01-00

SL

toplotnih črpalk, zasnovo sistema, 
tehnologije vrtanja, vgradnjo toplotnih 
izmenjalnikov v vrtine, gradnjo 
vodnjakov, preverjanje tlaka, logistiko, 
gradbeno zakonodajo in varnost. 
Usposabljanje mora zagotoviti tudi dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za naprave za izrabo plitve 
geotermalne energije ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:
a) razumevanje geoloških in geotermalnih 
parametrov podzemnih kamnin ter 
zmožnost njihovega določanja, 
poznavanje nomenklature ter 
prepoznavanje vrst zemljin in kamnin, 
priprava poročil o vrtninah, vključno z 
litologijo, podtalnico itd.; osnovno znanje 
na področju geologije in hidrogeologije,
b) poznavanje različnih tehnologij vrtanja 
in kopanja, izbire optimalne metode 
vrtanja, zagotavljanje varstva okolja 
(zlasti podtalnice) pri vrtanju,
c) usposobljenost za namestitev toplotnih 
izmenjalnikov v vrtine, vpetje, zapolnitev 
ali drugačen način dokončanja sistema 
podtalnega vira ter izvajanja preverjanja 
tlaka; usposobljenost za varjenje 
plastičnih cevi in druge metode spajanja,
d) usposobljenost za izgradnjo vodnjakov 
za črpanje podtalnice, vgradnja ustreznih 
cevi in kontrolnih sistemov, 
e) usposobljenost za pripravo ustrezne 
dokumentacije, vključno z raziskavo in 
načrtovanjem lokacij vrtanja.

Or. en

Obrazložitev

Treba je ločevati med merili za certificiranje in akreditacijskimi programi za inštalaterje 
toplotnih črpalk in inštalaterje plitvih geotermalnih naprav, saj se njihovo članstvo v 
poklicnih združenjih precej razlikuje, poleg tega pa ima ena oseba ali podjetje redko enake 
kvalifikacije. Za certificiranje inštalaterjev naprav za izrabo plitve geotermalne energije je 
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treba določiti posebna merila.

Predlog spremembe 1059
Philippe Busquin

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev naprav za izrabo plitve 
geotermalne energije zajema geotermalne 
vire in temperature talnega vira v 
različnih regijah, prepoznavanje zemljin 
in kamnin glede toplotne prevodnosti, 
predpise o uporabi geotermalnih virov, 
določanje najprimernejšega sistema 
toplotnih črpalk, zasnovo sistema, 
tehnologije vrtanja, vgradnjo toplotnih 
izmenjalnikov v vrtine, gradnjo 
vodnjakov, preverjanje tlaka, logistiko, 
gradbeno zakonodajo in varnost. Z 
usposabljanjem se zagotovi tudi dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za naprave za izrabo plitve 
geotermalne energije ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:
a) razumevanje geoloških in geotermalnih 
parametrov podzemnih kamnin ter 
zmožnost njihovega določanja, 
poznavanje nomenklature ter 
prepoznavanje vrst zemljin in kamnin, 
priprava poročil o vrtninah, vključno z 
litologijo, podtalnico itd.; osnovno znanje 
na področju geologije in hidrogeologije,
b) poznavanje različnih tehnologij vrtanja 
in kopanja, izbire optimalne metode 
vrtanja, zagotavljanje varstva okolja 
(zlasti podtalnice) pri vrtanju,
c) usposobljenost za namestitev toplotnih 
izmenjalnikov v vrtine, vpetje, zapolnitev 
ali drugačen način dokončanja sistema 
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podtalnega vira ter izvajanja preverjanja 
tlaka; usposobljenost za varjenje 
plastičnih cevi in druge metode spajanja,
d) usposobljenost za izgradnjo vodnjakov 
za črpanje podtalnice, vgradnja ustreznih 
cevi in kontrolnih sistemov,
e) usposobljenost za pripravo ustrezne 
dokumentacije, vključno z raziskavo in 
načrtovanjem lokacij vrtanja.

Or. en

Obrazložitev

V Prilogi IV direktive za akreditiranje inštalaterjev je treba vključiti posebna merila za 
certificiranje inštalaterjev plitvih geotermalnih naprav. To mora zajemati različne kategorije 
strokovnjakov na področju zasnove in vgradnje sistemov geotermalnega 
ogrevanja/ohlajevanja, da bi se zagotovilo, da bi imeli potrebno znanje, na podlagi katerega 
bi zagotavljali kar najboljšo izrabo tega vira obnovljive energije. Smernice za strokovnjake iz 
predloga direktive morajo zajemati oblikovanje spletnih informacijskih storitev o lokalnem 
geotermalnem potencialu.

Predlog spremembe 1060
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Tečaj usposabljanja se konča z izpitom, 
ki je podlaga za izdajo certifikata. Izpit 
vključuje praktično oceno uspešnosti pri 
vgradnji kotlov in peči na biomaso, 
toplotnih črpalk, solarnih fotovoltaičnih ali 
solarnih termalnih naprav.

9. Tečaj usposabljanja se konča z izpitom 
in certifikacijskim postopkom (v skladu z 
EN ISO 17024). Izpit vključuje praktično 
preverjanje znanja. V skladu z zahtevami 
za certificiranje inštalater dokaže 
usposobljenost za uspešno vgradnjo 
kotlov in peči na biomaso, toplotnih 
črpalnih sistemov, solarnih fotovoltaičnih 
ali solarnih termalnih naprav.

Or. en
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Obrazložitev

Pri preverjanju znanja je težko preveriti dejansko vgradnjo na gradbišču, vendar je mogoče 
preveriti praktično znanje v zvezi z ugotavljanjem napak pri inštalaciji že vgrajenih naprav. 
Zato bi moral biti takšen praktičen del preverjanja znanja. Za ocenitev znanja na področju 
vgradnje inštalater kasneje predloži dokazila o vgradnji številnih sistemov v praksi.

Predlog spremembe 1061
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga IV – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Tečaj usposabljanja se konča z izpitom, 
ki je podlaga za izdajo certifikata. Izpit 
vključuje praktično oceno uspešnosti pri 
vgradnji kotlov in peči na biomaso, 
toplotnih črpalk, solarnih fotovoltaičnih ali 
solarnih termalnih naprav.

9. Tečaj usposabljanja se konča z izpitom 
in certifikacijskim postopkom (v skladu z 
EN ISO 17024). Izpit vključuje praktično 
preverjanje znanja. Kot del zahtev za 
certificiranje mora inštalater dokazati 
zmožnost uspešne vgradnje kotlov in peči 
na biomaso, toplotnih črpalnih sistemov, 
solarnih fotovoltaičnih ali solarnih 
termalnih naprav.

Or. en

Obrazložitev

Pri preverjanju znanja je težko preveriti dejansko vgradnjo na gradbišču, vendar je mogoče 
preveriti praktično znanje v zvezi z ugotavljanjem napak pri inštalaciji že vgrajenih naprav. 
Zato bi moral biti takšen praktičen del preverjanja znanja.  Za ocenitev znanja na področju 
vgradnje inštalater kasneje predloži dokazila o vgradnji številnih sistemov v praksi.

Predlog spremembe 1062
Anni Podimata

Predlog direktive
Priloga IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IVa
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Akreditiranje programov usposabljanja 
ali izvajalcev usposabljanja

Merila iz člena 13(3a novo) so:
1. Akreditiranje programa usposabljanja 
ali izvajalca usposabljanja izvajajo države 
članice ali upravni organi, ki jih te 
imenujejo. Akreditacijski organ zagotovi 
kontinuiteto programa usposabljanja, ki 
ga nudi izvajalec usposabljanja, in 
njegovo veljavnost na regionalni ali 
nacionalni ravni. Izvajalec usposabljanja 
mora imeti ustrezne tehnične zmogljivosti 
za izvajanje praktičnega usposabljanja, 
vključno z nekatero laboratorijsko opremo 
ali ustreznimi zmogljivostmi za izvajanje 
praktičnega usposabljanja. Izvajalec 
usposabljanja poleg osnovnega 
usposabljanja nudi tudi krajše 
obnovitvene tematske tečaje, vključno o 
novih tehnologijah, da je omogočeno 
vseživljenjsko učenje v obratih. Izvajalci 
usposabljanja so lahko proizvajalci 
naprav ali sistemov, inštituti ali združenja.
2. Programi usposabljanja, ki izpolnjujejo 
merila iz Priloge IVa (novo), morajo biti 
po možnosti vključeni v standardni učni 
program za inštalaterje.
3. K sodelovanju v akreditiranih 
programih usposabljanja se spodbuja 
zlasti inštalaterje z delovnimi izkušnjami, 
ki so opravili ali opravljajo naslednje vrste 
usposabljanja:
a) za inštalaterja kotlov in peči na 
biomaso: usposabljanje kot 
vodoinštalater, inštalater cevnih instalacij, 
inženir za ogrevanje ali tehnik za 
sanitarno in ogrevalno ali hladilno 
opremo kot predpogoj;
b) za inštalaterja toplotnih črpalk: 
usposabljanje kot vodoinštalater ali 
inženir za hlajenje, poleg tega mora imeti 
osnovno znanje o električnih in 
vodovodnih instalacijah (rezanje cevi, 
varjenje cevnih stikov, lepljenje cevnih 
stikov, cevne izolacije, tesnjenje fazonskih 



PE409.503v01-00 30/72 AM\732231SL.doc

SL

kosov, preskusi puščanja in vgradnja 
ogrevalnih ali hladilnih sistemov) kot 
predpogoj;
c) za inštalaterja naprav za izrabo plitve 
geotermalne energije: usposabljanje kot 
vrtalec ali polagalec cevi in osnove 
geologije kot predpogoj.
d) za inštalaterja solarnih fotonapetostnih 
naprav: usposabljanje kot elektrikar, 
poleg tega mora imeti znanje o električnih 
instalacijah ter izvajanju kritin, znati 
mora povezovati električne vode ter 
poznati osnovne materiale kritin kot 
predpogoj;  
e) za inštalaterja solarnih termalnih 
naprav: usposabljanje kot vodoinštalater, 
poleg tega mora imeti znanje o 
vodovodnih instalacijah ter izvajanju 
kritin, vključno s poznavanjem varjenja 
cevnih stikov, lepljenja cevnih stikov, 
tesnjenja fazonskih kosov in preizkusov 
puščanja vodovodnih instalacij, znati 
mora povezovati električne vode ter 
poznati osnovne materiale kritin, metode 
izdelave strešnih obrob in zatesnitev kot 
predpogoj; ali
f) program poklicnega usposabljanja, na 
podlagi katerega inštalater pridobi 
ustrezno znanje, ki ustreza 3 letom šolanja 
v spretnostih in znanjih iz točk (a), (b), 
(c), (d) ali (e) ter vključuje učenje v 
razredu in na delovnem mestu.
4. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev peči in kotlov na biomaso 
zajema tržni položaj biomase, ekološke 
vidike, biomasna goriva, logistiko, 
gradbeno zakonodajo, požarno varnost, 
subvencije, tehnologijo zgorevanja, 
sisteme vžiga, optimalne hidravlične 
rešitve, primerjavo stroškov in 
rentabilnosti ter projektiranje, ter 
postavitev in vzdrževanje kotlov in peči na 
biomaso. Usposabljanje mora prav tako 
zagotoviti dobro poznavanje vseh 
evropskih standardov za tehnologijo 
biomase in goriva iz biomase (kot so 



AM\732231SL.doc 31/72 PE409.503v01-00

SL

peleti) ter z biomaso povezane nacionalne 
in evropske zakonodaje.
5. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev toplotnih črpalk zajema tržni 
položaj toplotnih črpalk, izvedljivost 
uporabe toplotnih črpalk v zgradbah in 
določanje najprimernejšega sistema 
toplotnih črpalk, poznavanje tehničnih 
zahtev, varnost, filtriranje zraka, 
priključevanje na vir energije in zasnovo 
sistema. Usposabljanje mora prav tako 
zagotoviti dobro poznavanje vseh 
evropskih in nacionalnih standardov za 
toplotne črpalke ter ustrezne nacionalne 
in evropske zakonodaje. Inštalater dokaže 
naslednje ključne usposobljenosti:
a) osnovno razumevanje fizikalnih načel 
in načel delovanja toplotne črpalke, 
vključno z značilnostmi tokokroga 
toplotne črpalke: povezavo med nizkimi 
temperaturami ponora toplote, visokimi 
temperaturami toplotnega vira in 
učinkovitostjo (izkoristkom) sistema, 
določanjem koeficienta učinkovitosti (KU) 
in sezonskega faktorja učinkovitosti 
(SFU);
b) razumevanje komponent in njihovega 
delovanja v tokokrogu toplotne črpalke, 
vključno s kompresorjem, ekspanzijskim 
ventilom, uparjalnikom, kondenzatorjem, 
pritrdili in pomožnimi elementi, mazalnim 
oljem, hladilom, možnostmi pregrevanja, 
podhlajenja in hlajenja s toplotnimi 
črpalkami;
c) sposobnost izbrati in določiti velikost 
komponent v tipičnih situacijah 
postavitve, vključno z določitvijo tipičnih 
vrednosti toplotne obremenitve različnih 
zgradb in za pripravo vroče vode na 
podlagi porabe energije, določitvijo 
zmogljivosti toplotne črpalke pri toplotni 
obremenitvi za pripravo vroče vode, 
shranjevalni masi zgradbe in 
neprekinjenem napajanju z električno 
energijo; določiti komponento hranilnika
toplote in njegovo prostornino ter 
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povezavo z drugimi sistemi ogrevanja.
6. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterja solarnih termalnih naprav 
zajema tržni položaj solarnih proizvodov, 
ekološke vidike, komponente, značilnosti 
in dimenzioniranje solarnih sistemov, 
izbiro natančnih sistemov in 
dimenzioniranje komponent, določitev 
toplotnih potreb, logistiko, gradbeno 
zakonodajo, požarno varnost, subvencije, 
primerjavo stroškov in rentabilnosti ter 
projektiranje, postavitev in vzdrževanje 
solarnih termalnih naprav. Usposabljanje 
prav tako zagotovi dobro poznavanje vseh 
evropskih standardov za tehnologijo in 
certificiranje (kot je Solar Keymark) ter s 
tem povezane nacionalne in evropske 
zakonodaje. Inštalater dokaže naslednje 
ključne usposobljenosti:
a) sposobnost za varno delo s potrebnimi 
orodji in opremo ob upoštevanju 
varnostnih predpisov in standardov ter 
prepoznavanje vodovodnih, električnih in 
drugih nevarnosti, povezanih s solarnimi 
napravami;
b) sposobnost prepoznati sisteme in 
njihove komponente, značilne za aktivne 
in pasivne sisteme, vključno s strojnim 
projektiranjem, in določiti lokacije 
komponent ter usposobljenost za zasnovo 
in konfiguracije sistema;
c) sposobnost določiti potrebno površino 
za vgradnjo, usmeritev in naklon za 
zbiralnike sončne energije ob upoštevanju 
osenčenja, dostopa sonca, konstrukcijske 
celovitosti, ustreznosti naprave za zadevno 
stavbo ali klimatske pogoje ter prepoznati 
različne metode vgradnje, primerne za 
različne vrste streh, in ravnotežje 
sistemske opreme, potrebne za vgradnjo 
naprave;
7. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterjev naprav za izrabo plitve 
geotermalne energije zajema geotermalne 
vire in temperature talnega vira v 
različnih regijah, prepoznavanje zemljin 
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in kamnin glede toplotne prevodnosti, 
predpise o uporabi geotermalnih virov, 
določanje najprimernejšega sistema 
toplotnih črpalk, zasnovo sistema, 
tehnologije vrtanja, vgradnjo toplotnih 
izmenjalnikov v vrtine, gradnjo 
vodnjakov, preverjanje tlaka, logistiko, 
gradbeno zakonodajo in varnost. Z 
usposabljanjem se zagotovi tudi dobro 
poznavanje vseh evropskih in nacionalnih 
standardov za naprave za izrabo plitve 
geotermalne energije ter ustrezne 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:
a) razumevanje geoloških in geotermalnih 
parametrov podzemnih kamnin ter 
zmožnost njihovega določanja, 
poznavanje nomenklature ter 
prepoznavanje vrst zemljin in kamnin, 
priprava poročil o vrtninah, vključno z 
litologijo, podtalnico itd.; osnovno znanje 
na področju geologije in hidrogeologije,
b) poznavanje različnih tehnologij vrtanja 
in kopanja, izbire optimalne metode 
vrtanja, zagotavljanje varstva okolja 
(zlasti podtalnice) pri vrtanju,
c) usposobljenost za namestitev toplotnih 
izmenjalnikov v vrtine, vpetje, zapolnitev
ali drugačen način dokončanja sistema 
podtalnega vira ter izvajanja preverjanja 
tlaka; usposobljenost za varjenje 
plastičnih cevi in druge metode spajanja,
d) usposobljenost za izgradnjo vodnjakov 
za črpanje podtalnice, vgradnja ustreznih 
cevi in kontrolnih sistemov,
e) usposobljenost za pripravo ustrezne 
dokumentacije, vključno z raziskavo in 
načrtovanjem lokacij vrtanja.
8. Teoretični del usposabljanja 
inštalaterja solarnih fotovoltaičnih naprav 
zajema tržni položaj solarnih proizvodov, 
ekološke vidike, komponente, značilnosti 
in dimenzioniranje solarnih sistemov, 
izbiro natančnih sistemov in 
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dimenzioniranje komponent, logistiko, 
gradbeno zakonodajo, požarno varnost, 
zaščito pred strelo, subvencije, primerjavo 
stroškov in rentabilnosti ter projektiranje, 
postavitev in vzdrževanje solarnih 
fotovoltaičnih naprav. Usposabljanje prav 
tako zagotovi dobro poznavanje vseh 
evropskih standardov za tehnologijo in 
certificiranje ter s tem povezane 
nacionalne in evropske zakonodaje. 
Inštalater dokaže naslednje ključne 
usposobljenosti:
a) sposobnost za varno delo s potrebnimi 
orodji in opremo ob upoštevanju 
varnostnih predpisov in standardov ter 
prepoznavanje električnih in drugih 
nevarnosti, povezanih s solarnimi 
napravami;
b) sposobnost prepoznati sisteme in
njihove komponente, značilne za aktivne 
in pasivne sisteme, vključno s strojnim 
projektiranjem, in določiti lokacije 
komponent ter usposobljenost za zasnovo 
in konfiguracije sistema;
c) sposobnost določiti potrebno površino 
za vgradnjo, usmeritev in naklon za 
solarne fotovoltaične naprave ob 
upoštevanju osenčenja, dostopa sonca, 
konstrukcijske celovitosti, ustreznosti 
naprave za zadevno stavbo ali klimatske 
pogoje ter prepoznati različne metode 
vgradnje, primerne za različne vrste streh, 
in ravnotežje sistemske opreme, potrebne 
za vgradnjo naprave;
d) sposobnost za prilagoditev projekta 
električnih instalacij, vključno z 
določitvijo računskih tokov, izborom 
ustreznih vrst in nazivnih vrednosti 
električnih vodnikov za vsak električni 
tokokrog, določitev ustrezne velikosti, 
nazivnih vrednosti in lokacij za vso 
pripadajočo opremo in podsisteme ter 
izbira primernega mesta za 
priključevanje.
e) usposobljenost za uporabo programske 
opreme, s čimer izkaže gospodarsko 



AM\732231SL.doc 35/72 PE409.503v01-00

SL

učinkovitost fotovoltaičnih sistemov; 
usposobljenost za delo s sistemi nadzora, 
vključno z izbiro meritvene opreme v 
fotovoltaičnih sistemih.

Or. en

(V tem predlogu je zajeto besedilo predloga Komisije o odstavkih 3–10 Priloge IV).

Obrazložitev

Potrebno je jasno ločiti med „certificiranjem“ in „akreditiranjem“.

Predlog spremembe 1063
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. en

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 (CEN) 
je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri „ustreznost svojemu 
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).
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Predlog spremembe 1064
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. it

Obrazložitev

Tehnične specifikacije je treba vključiti v direktivo o bigorivih.

Predlog spremembe 1065
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. it

Obrazložitev

Za tehnične specifikacije goriv in biogoriv je odgovoren CEN, katerega naloga je, da jih 
razvije. Torej mora direktiva o gorivih opredeliti okoljsko pomembne parametre ali 
označevanje, potrebno za goriva, ki ne izpolnjujejo standardov CEN EN228 in EN590.
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Predlog spremembe 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. en

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 (CEN) 
je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri „ustreznost svojemu
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 1067
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifikacije za mešanico dizelskega 
goriva s 7% biodizla 

Specifikacije za mešanico dizelskega 
goriva s 7 % biodizla (EN590)

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da Priloga V vsebuje izrecno sklicevanje na standard EU za običajni dizel, v 
skladu s katerim so opredeljene specifikacije za mešanice biodizla, ki jih je treba uporabljati v 
Skupnosti.
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Predlog spremembe 1068
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga V – stolpec 1 – vrstica 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebnost FAME EN14078 Vsebnost FAME EN14214

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba poudariti, da mora biti biodizelska komponenta mešanic v skladu s 
standardom za biodizel EN14214, da se zagotovi ustrezno kakovost. Sklicevanje na EN14078 
ni ustrezno, zato ga je treba črtati.

Predlog spremembe 1069
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga V – stolpec 1 – vrstica 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatki za stabilnost Dodatki za stabilnost (o čisti vsebnosti 
FAME)

Or. en

Obrazložitev

Vsebnost BHT 1000ppm iz osnutka direktive se navezuje na čisto vsebnost FAME, ne pa na 
samo mešanico. Poleg tega bi morala biti raba tipa aditiva iz Priloge le priporočena, 
uporaba katerega koli drugega aditiva primerljive učinkovitosti pa bi morala biti dovoljena.
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Predlog spremembe 1070
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. it

Obrazložitev

Za tehnične specifikacije goriv in biogoriv je odgovoren CEN, katerega naloga je, da jih 
razvije. Torej mora direktiva o gorivih opredeliti okoljsko pomembne parametre ali 
označevanje, potrebno za goriva, ki ne izpolnjujejo standardov CEN EN228 in EN590.

Predlog spremembe 1071
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. it

Obrazložitev

Tehnične specifikacije je treba vključiti v direktivo o bigorivih.
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Predlog spremembe 1072
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. en

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 (CEN) 
je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri „ustreznost svojemu 
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 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga črtana

Or. en

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 (CEN) 
je ustrezni organ za določitev tehničnih zahtev v zvezi s parametri „ustreznost svojemu 
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).
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Predlog spremembe 1074
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifikacije za mešanico dizelskega 
goriva s 10% biodizla 

Specifikacije za mešanico dizelskega 
goriva s 10 % biodizla (EN590)

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da Priloga V vsebuje izrecno sklicevanje na standard EU za običajni dizel, v 
skladu s katerim so opredeljene specifikacije za mešanice biodizla, ki jih je treba uporabljati v 
Skupnosti.

Predlog spremembe 1075
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – stolpec 1 – vrstica 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebnost FAME EN14078 Vsebnost FAME – EN14214

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba poudariti, da mora biti biodizelska komponenta mešanic v skladu s 
standardom za biodizel EN14214, da se zagotovi ustrezno kakovost. Sklicevanje na EN14078 
ni ustrezno, zato ga je treba črtati.
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Predlog spremembe 1076
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – stolpec 3 – vrstica 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

0.2 V skladu s standardom EN14214

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva vsebnost žvepla CEN še razpravlja o ustreznem pragu za 10-odstotno 
koncentracijo biodizla v dizelskem gorivu.  Zato je treba v Prilogi VI pustiti dovolj 
manevrskega prostora, da se bo lahko industrija prilagodila sklepom razprav v CEN.

Predlog spremembe 1077
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – stolpec 3 – vrstica 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

0.05 črtano

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za kislinsko število 0,05 bi pomenila dodatno nepotrebno breme za proizvodnjo 
mešanic dizelskega goriva z biodizlom. Poleg tega pa je to že zajeto v zahtevah za 
oksidacijsko stabilnost.
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Predlog spremembe 1078
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – stolpec 3 – vrstica 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 črtano

Or. en

Obrazložitev

Parameter vsebnosti peroksidov ni relevanten za vzpostavitev specifikacij o mešanicah 
dizelskega goriva z biodizlom.

Predlog spremembe 1079
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – stolpec 3 – vrstica 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

0.12 črtano

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za spremembo kislinskega števila za 0,12 bi pomenila dodatno nepotrebno breme za 
proizvodnjo mešanic dizelskega goriva z biodizlom. Ta zahteva je že zajeta v zahtevi za 
oksidacijsko stabilnost.

Predlog spremembe 1080
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VI – stolpec 1 – vrstica 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatki za stabilnost Dodatki za stabilnost (o čisti vsebnosti 
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FAME)

Or. en

Obrazložitev

Vsebnost BHT 1000ppm iz osnutka direktive se navezuje na čisto vsebnost FAME, ne pa na 
samo mešanico. 

Predlog spremembe 1081
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – Del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII, del A se črta

Or. en

Obrazložitev

Izračuni emisij toplogrednih plinov morajo temeljiti na dejanskih vrednostih, da se zagotovi 
čim večja učinkovitost inovacij v smislu emisij toplogrednih plinov. Razčlenjene vrednosti za 
posamezne korake se lahko uporabijo v nekaterih pogojih.

Predlog spremembe 1082
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – Del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII, del B se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti pri novi generaciji tekočih goriv iz biomase morajo izračuni emisij toplogrednih plinov 
temeljiti na dejanskih vrednostih, da se zagotovi čim večja učinkovitost inovacij v smislu 
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emisij toplogrednih plinov. Določanje privzetih vrednosti v direktivi za proizvode, ki niso na 
voljo na tržišču, je vprašljivo, poleg tega pa bi se s tem le nagrajevalo slabšo učinkovitost, s 
čimer bi se lahko resno zavajalo stranke in politiko.

Predlog spremembe 1083
Lena Ek

Predlog direktive
Priloga VII – Del B – vrstica 11 a (novo)

Predlog spremembe

Trajnostna raba šotnih virov Fischer-Tropschov 
dizel

60 % 60 %

Or. en

Obrazložitev

Trajnostni šotni viri se lahko predelajo v biogorivo po podobnem procesu, kot se uporablja za 
proizvodnjo biogoriv druge generacije iz lesne celuloze, na primer iz lesa, z uporabo 
uplinjanja in Fischer-Tropschovega postopka. Odvisno od vrste šote in na podlagi analize 
življenjskega cikla se lahko prihrani do 80 % emisij toplogrednih plinov, povprečje 
prihrankov pa je 60 %. Trajnost šote kot surovine bi se zagotovila s certificiranjem, pri čemer 
bi bila za proizvodnjo biodizla uporabljena le certificirana šota.

Predlog spremembe 1084
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

pri čemer je pri čemer je

E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;
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eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

eiluc = koeficient tveganja rastlin za 
proizvodnjo biogoriv na določenih 
območjih;

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in

eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Or. en

Obrazložitev

Nedavne znanstvene študije so pokazale, da je posredna sprememba uporabe zemljišča 
najbolj kritičen dejavnik pri ugotavljanju, ali so biogoriva okoljsko učinkovita. Množična 
proizvodnja biogoriv, ki jo narekujejo cilji v zvezi z uporabo biogoriv, lahko privede do 
selitve drugih kmetijskih dejavnosti na ekološko občutljiva območja, kot so deževni gozdovi. 
Da bi se ti posredni vplivi vključili v metodologijo emisij toplogrednih plinov, je treba uvesti 
„dodatek za tveganje“ (t.i. risk adder).
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Predlog spremembe 1084
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

pri čemer je pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

eiluc = koeficient tveganja določenih 
rastlin za proizvodnjo biogoriv na 
določenih območjih;

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in

eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Or. en
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Obrazložitev

Nedavne znanstvene študije so pokazale, da je posredna sprememba rabe zemljišč 
najpomembnejši dejavnik pri ugotavljanju, ali so biogoriva okoljsko učinkovita. Množična 
proizvodnja biogoriv, ki jo narekujejo cilji v zvezi z uporabo biogoriv, lahko privede do 
selitve drugih kmetijskih dejavnosti na ekološko občutljiva območja, kot so deževni gozdovi. 
Da bi se ti posredni vplivi vključili v metodologijo emisij toplogrednih plinov, je treba uvesti 
„dodatek za tveganje“ (t.i. risk adder).

Predlog spremembe 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

pri čemer je pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

eiluc = koeficient tveganja določenih 
rastlin za proizvodnjo biogoriv na 
določenih območjih;
esca = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
kopičenja ogljika v tleh, z izboljšanim 
upravljanjem kmetijstva

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
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zajema in sekvestracije ogljika; zajema in sekvestracije ogljika;
eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika. in

eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in uporabe ogljika; in

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Or. en

Obrazložitev

V vse večjem številu nedavnih znanstvenih študij je posredna sprememba rabe zemljišč 
(imenovana tudi ‘uhajanje’ ali ‘premestitev’) opredeljena kot najpomembnejši dejavnik pri 
ugotavljanju, ali so biogoriva okoljsko učinkovita. Množična proizvodnja biogoriv, ki jo 
narekujejo cilji v zvezi z uporabo biogoriv, lahko privede do selitve drugih kmetijskih 
dejavnosti na ekološko občutljiva območja, kot so deževni gozdovi. Da bi se ti posredni vplivi 
vključili v metodologijo emisij toplogrednih plinov, je treba uvesti „dodatek za tveganje“ (t.i. 
risk adder).

Predlog spremembe 1086
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
pri čemer je

E = E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu –
eee, pri čemer je

E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

eiluc = letne emisije zaradi sprememb zalog 
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ogljika, ki nastanejo zaradi posredne 
spremembe rabe zemljišča;
esca = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
kopičenja ogljika v tleh, z izboljšanim 
upravljanjem kmetijstva

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;
eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Or. en

Predlog spremembe 1087
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

pri čemer je pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe 

biogoriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali
pridelave surovin;

ec = emisije zaradi pridelave surovin;
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el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in

eccr  = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji. in

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.

Or. en

Obrazložitev

Namen te direktive je določiti merila za okoljsko trajnost za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, zato je treba odstraniti sklicevanje na fosilna goriva. Pri uporabi biogoriv 
ne nastajajo emisije, zato se tudi to lahko odstrani.

Predlog spremembe 1088
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Emisije toplogrednih plinov iz goriv (E)
se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ 
goriva, gCO2eq/MJ. 

2. Emisije toplogrednih plinov iz goriv (E)
se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ 
goriva, gCO2eq/MJ. Vrednost za eiluc  bo 
40gCO2eq/MJ za vsa biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridelanih na 
kmetijskem zemljišču. Ta vrednost bo 
predmet rednih pregledov, na podlagi 
najnovejših znanstvenih podatkov.
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Or. en

Obrazložitev

Nedavne znanstvene študije so pokazale, da je posredna sprememba rabe zemljišč 
najpomembnejši dejavnik pri ugotavljanju, ali so biogoriva okoljsko učinkovita. Množična 
proizvodnja biogoriv, ki jo narekujejo cilji v zvezi z uporabo biogoriv, lahko privede do 
selitve drugih kmetijskih dejavnosti na ekološko občutljiva območja, kot so deževni gozdovi.
Da bi se ti posredni vplivi vključili v metodologijo emisij toplogrednih plinov, je treba uvesti 
„dodatek za tveganje“ (t.i. risk adder).

Predlog spremembe 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Emisije toplogrednih plinov iz goriv (E)
se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ 
goriva, gCO2eq/MJ. 

2. Emisije toplogrednih plinov iz goriv (E)
se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ 
goriva, gCO2eq/MJ. Vrednost za eiluc  bo 
40gCO2eq/MJ za vsa biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridelanih na 
kmetijskem zemljišču. Ta vrednost bo 
predmet rednih pregledov, na podlagi 
najnovejših znanstvenih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Po sedanjih ocenah znašajo posredne posledice dodatnih 50 % emisij za trajno proso, 
pridelano na koruznih poljih v ZDA in 93 % za etanol iz koruze. Uporaba te standardne 
vrednosti CO2 na MJ goriva, gCO2eq/MJ se zdi ustrezna za odražanje teh posrednih vplivov, 
dokler ne bodo na razpolago novi znanstveni dokazi.
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Predlog spremembe 1090
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko 
za goriva, uporabljena v prometu, 
vrednosti, izračunane kot gCO2eq/MJ, 
prilagodijo tako, da se upoštevajo razlike 
med gorivi pri opravljenem koristnem 
delu, izražene kot km/JM. Takšne 
prilagoditve so možne le, kadar obstajajo 
dokazi o razlikah pri opravljenem 
koristnem delu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Med gorivom in njegovo končno učinkovitostjo ne obstaja ujemanje ena proti ena. To 
povzroča zmedo glede problematike goriv in vozil ter lahko privede do subjektivnih zahtev in 
dvojnega štetja. Potrebna je jasna odgovornost. Dobavitelji goriva so odgovorni za emisije 
„od izvora do rezervoarja“, proizvajalci vozil pa za izkoristek goriva.

Predlog spremembe 1091
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Toplogredni plini, upoštevani za namene 
odstavka 1, so CO2, N2O in CH4. Pri 
izračunu ekvivalence CO2 se ti plini 
vrednotijo, kot sledi:

5. Toplogredni plini, upoštevani za namene 
odstavka 1, so CO2, N2O in CH4. Pri 
izračunu ekvivalence CO2 se ti plini 
vrednotijo v skladu s smernicami 
medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah za nacionalne popise 
toplogrednih plinov iz leta 2006. Veljavna 
referenca je dejanska uporaba 
kmetijskega zemljišča pred januarjem 
2008.
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CO2: 1

N2O: 296

CH4: 23

Or. de

Obrazložitev

Ni podrobnih podatkov o metodi za ugotavljanje emisij dušikovega oksida, ki bi se upoštevale 
v zadevnih proizvodnih procesih, ali o referenci, ki se za ta namen uporablja. Treba je 
določiti jasno in mednarodno sprejeto metodologijo.

Predlog spremembe 1092
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali
pridelavi surovin (eec), vključujejo emisije 
pri samem procesu ekstrakcije ali
pridelave; pri zbiranju surovin; odpadkov 
in iztekanj (uhajanj) ter proizvodnje 
kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo 
pri ekstrakciji ali pridelavi. Zajem CO2 pri 
pridelavi surovin se ne upošteva. Potrjena 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri sežiganju na lokacijah za 
proizvodnjo olja kjer koli po svetu, se 
odštejejo. Namesto uporabe dejanskih 
vrednosti se lahko za emisije iz pridelave 
uporabijo ocene na podlagi povprečnih 
vrednosti, izračunanih za manjša 
geografska območja od tistih, uporabljenih 
v izračunu privzetih vrednosti.

6. Emisije, ki nastanejo pri pridelavi 
surovin (eec), vključujejo emisije pri 
samem procesu pridelave; pri zbiranju 
surovin; odpadkov in iztekanj (uhajanj) ter 
proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se 
uporabljajo pri pridelavi. Zajem CO2 pri 
pridelavi surovin se ne upošteva. Namesto 
uporabe dejanskih vrednosti se lahko za 
emisije iz pridelave uporabijo ocene na 
podlagi povprečnih vrednosti, izračunanih 
za manjša geografska območja od tistih, 
uporabljenih v izračunu privzetih 
vrednosti.

Or. en
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Obrazložitev

Ta direktiva mora biti osredinjena na biogoriva, ne pa na fosilna goriva. Sežiganje se 
biogoriv ne tiče.

Predlog spremembe 1093
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Priloga VII – Del C – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali 
pridelavi surovin (eec), vključujejo emisije 
pri samem procesu ekstrakcije ali 
pridelave; pri zbiranju surovin; odpadkov 
in iztekanj (uhajanj) ter proizvodnje 
kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo 
pri ekstrakciji ali pridelavi. Zajem CO2 pri 
pridelavi surovin se ne upošteva. Potrjena 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri sežiganju na lokacijah za 
proizvodnjo olja kjer koli po svetu, se 
odštejejo. Namesto uporabe dejanskih 
vrednosti se lahko za emisije iz pridelave 
uporabijo ocene na podlagi povprečnih 
vrednosti, izračunanih za manjša 
geografska območja od tistih, uporabljenih 
v izračunu privzetih vrednosti.

6. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali 
pridelavi surovin (eec), vključujejo emisije 
pri samem procesu ekstrakcije ali 
pridelave; pri zbiranju surovin; odpadkov 
in iztekanj (uhajanj) ter proizvodnje 
kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo 
pri ekstrakciji ali pridelavi. Zajem CO2 pri 
pridelavi surovin se ne upošteva. Potrjena 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri sežiganju na lokacijah za 
proizvodnjo olja kjer koli po svetu, se 
odštejejo. Namesto uporabe dejanskih 
vrednosti se lahko za emisije iz pridelave 
uporabijo ocene na podlagi povprečnih 
vrednosti, izračunanih v skladu s podatki, 
ki jih zagotovi medvladni forum o 
podnebnih spremembah, zlasti v zvezi z 
emisijami dušikovega oksida, za manjša 
geografska območja od tistih, uporabljenih 
v izračunu privzetih vrednosti.

Or. fr

Obrazložitev

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je treba podpreti z merili trajnosti. To pa je izvedljivo 
le s svetovno priznano metodo izračuna. Medvladni forum o podnebnih spremembah je 
referenčni organ na tem področju na svetovni ravni, njegovi člani pa so najboljši 
strokovnjaki. Zato bi bilo presenetljivo, če ne bi uporabili njegovih podatkov, saj so ti že bili 
uporabljeni v Nemčiji, na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu in v Franciji.
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Predlog spremembe 1094
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 10 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

pri čemer je pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto energije biogoriva);

el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto goriva v prometu, pridobljenega iz
energije iz biomase);

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo). 
Referenčna raba zemljišča je raba 
zemljišča januarja 2008 ali 20 let pred 
pridobitvijo surovine, kar koli je prej; 

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno s podzemno in 
nadzemno biomaso, steljo, prstjo, 
odmrlimi deli dreves in pridelanimi 
lesnimi proizvodi, ob upoštevanju 
„smernic Mednarodnega odbora za 
podnebne spremembe za nacionalne 
popise toplogrednih plinov iz leta 2006, 
zvezka 4“ ). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008;

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo); 

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno s podzemno in 
nadzemno biomaso, steljo, prstjo, 
odmrlimi deli dreves in pridelanimi 
lesnimi proizvodi, ob upoštevanju 
„smernic Mednarodnega odbora za 
podnebne spremembe za nacionalne 
popise toplogrednih plinov iz leta 2006, 
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zvezka 4“ );
MWCO2 = molekularna masa CO2 = 44,010 
g/mol;

MWCO2 = molekularna masa CO2 = 44,010 
g/mol;

MWC = molekularna masa ogljika = 
12,011 g/mol in

MWC = molekularna masa ogljika = 
12,011 g/mol in

P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).

P = produktivnost pridelka (merjena kot 
goriva v prometu, pridobljena iz energije
iz biomase na enoto površine na leto).

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi ponovno odkrivali že znano. Smernice Mednarodnega odbora za 
podnebne spremembe iz leta 2006 v zvezi z načinom poročanja o emisijah toplogrednih plinov 
vsebujejo vrednosti za shranjevanje ogljika na enoto površine. Države članice jih uporabljajo 
na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

pri čemer je pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto energije biogoriva);

el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto energije biogoriva);

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
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povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo). 
Referenčna raba zemljišča je raba 
zemljišča januarja 2008 ali 20 let pred 
pridobitvijo surovine, kar koli je prej; 

povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo). 
Referenčna raba zemljišča je raba 
zemljišča januarja 2008 ali 20 let pred 
pridobitvijo surovine, kar koli je prej; 

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo); 

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo);

MWCO2 = molekularna masa CO2 = 
44,010 g/mol;
MWC  = molekularna masa ogljika = 
12,011 g/mol in
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).

P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto). in

eB = dodatna vrednost [x] gCO2eq/MJ 
energije iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva, če je biomasa 
pridobljena na saniranem degradiranem 
zemljišču; tj. na predhodno kmetijskem 
zemljišču, ki pa januarja 2008 ni bilo 
primerno za kmetijsko obdelavo (npr. 
površine, ki so bile zasoljene, in opuščeni 
nasadi kavčuka) in ki pred sanacijo ni 
bilo zemljišče iz člena 15(3) ali (4).

Or. en

Predlog spremembe 1096
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Za namene odstavka 7 se lahko za CSR
in CSA uporabijo naslednje vrednosti:

8. Za namene odstavka 7 se lahko za CSR
in CSA uporabijo naslednje vrednosti, razen 
pri spremembah rabe zemljišča, določenih 
v členu 15(3) in (4):
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Or. de

Obrazložitev

Namen pravil, ki jih predlaga Komisija, je zagotoviti, upoštevanje negativnih posledic 
sprememb rabe zemljišča. Vendar ta pravila pomenijo, da se zaloge ogljika, ki so stalno 
prisotne (npr. v deževnem gozdu) obravnavajo enako kot tiste v kulturah, ki trajajo eno leto 
ali več. Z dajanjem prednosti biogorivom na podlagi surovin, pridobljenih na izkrčeni 
površini deževnega gozda, povečujemo krčenje deževnega gozda. Upoštevati je treba 
izključno trajne že obstoječe zaloge ogljika.

Predlog spremembe 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Emisije, ki jih povzroča posredna 
sprememba rabe zemljišča, eiluc, imajo 
vrednost 0, kjer proizvodnja biogoriva 
temelji na surovinah, ki ne zahtevajo 
uporabe obdelovalnih površin, pašnikov 
ali površin s trajnimi nasadi, vključno z 
odpadki. V vseh drugih primerih ima eiluc
vrednost gCO2eq/MJ.

Or. en

Obrazložitev

Emisije toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišča se nanašajo na vso 
proizvodnjo na zemljiščih, ki niso neizkoriščena, mejna ali degradirana. V primerjavi z več 
različnimi ocenami v zadnjem letu je vrednost 20 gCO2eq/MJ nizka. Vendar pa je glede na 
veliko negotovost pri ocenjevanju posrednih učinkov rabe zemljišč in velikega razpona 
predstavljenih vrednosti smiselno za začetek uporabiti nizko vrednost.
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Predlog spremembe 1098
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Emisije, ki jih povzroča posredna 
sprememba v rabi zemljišča, eiluc, imajo 
vrednost 0, kjer proizvodnja biogoriva 
temelji na surovinah, ki ne zahtevajo 
uporabe obdelovalnih površin, pašnikov 
ali površin s trajnimi nasadi, vključno z 
odpadki. V vseh drugih primerih ima eiluc
vrednost 120 gCO2eq/MJ.

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. Vrednost 120 g CO2eq/MJ je 
odraz najnovejših znanstvenih ugotovitev. Temelji le na ocenjenem povečanju povpraševanja 
v EU in ZDA; če bi drugi deli sveta sprejeli podobne politike, bi bil torej posredni vpliv emisij 
toplogrednih plinov še večji.

Predlog spremembe 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8b. Prihranki emisij iz kopičenja ogljika v 
tleh zaradi izboljšanega upravljanja 
kmetijstva, esca, se lahko upoštevajo pod 
pogojem, da še niso bili upoštevani v el.

Or. en
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Predlog spremembe 1100
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri upoštevanju porabe električne energije, 
ki se ne proizvede v okviru obrata za 
proizvodnjo goriva, se predpostavi, da je 
intenzivnost emisij toplogrednih plinov pri 
proizvodnji in distribuciji te električne 
energije enaka povprečni intenzivnosti 
emisij proizvodnje in distribucije električne 
energije v opredeljeni regiji. Kot 
odstopanje od tega pravila:

Pri upoštevanju porabe električne energije, 
ki se ne proizvede v okviru obrata za
proizvodnjo goriva, se predpostavi, da je 
intenzivnost emisij toplogrednih plinov pri 
proizvodnji in distribuciji te električne 
energije enaka povprečni intenzivnosti 
emisij proizvodnje in distribucije električne 
energije v EU. Kot odstopanje od tega 
pravila:

Or. en

Obrazložitev

Ker so elektroenergetska omrežja v EU povezana, ni mogoče preveriti, kje je bila proizvedena 
energija, porabljena v obratu za proizvodnjo biogoriva. Zato je bolje, da poraba električne 
energije temelji na povprečni vrednosti EU. Prednost tega je, da se ustvarijo enaki 
konkurenčni pogoji za proizvajalce biogoriva in se jih ne skuša neupravičeno odvrniti od 
učinkovite proizvodnje električne energije v obratu za proizvodnjo biogoriva (npr. z načrtom 
soproizvodnje) v regiji z relativno nizko intenzivnostjo emisij toplogrednih plinov pri 
proizvodnji in distribuciji električne energije.

Predlog spremembe 1101
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Prihranki emisij iz zajema in 
sekvestracije ogljika (eccs) se omejijo na 
emisije, ki se preprečijo z zajemom in 
sekvestracijo oddanega CO2, neposredno 
povezanega z ekstrakcijo, prevozom, 
predelavo in distribucijo goriva.

črtano
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Predlog spremembe 1102
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Prihranki emisij iz zajema in 
sekvestracije ogljika (eccs) se omejijo na 
emisije, ki se preprečijo z zajemom in 
sekvestracijo oddanega CO2, neposredno 
povezanega z ekstrakcijo, prevozom, 
predelavo in distribucijo goriva.

12. Prihranki emisij iz zajema in 
sekvestracije ogljika (eccs) se omejijo na 
emisije, ki se preprečijo z zajemom in 
sekvestracijo oddanega CO2, neposredno 
povezanega s prevozom, predelavo in 
distribucijo biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora biti osredinjena na biogoriva, ne pa na fosilna goriva.

Predlog spremembe 1103
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Prihranki emisij iz zajema in 
nadomestitve ogljika (eccr) se omejijo na 
emisije, ki se preprečijo z zajemom CO2, 
katerega ogljik izvira iz biomase in ki se 
uporabi za nadomestitev CO2, 
pridobljenega iz fosilnih goriv, 
uporabljenega pri komercialnih 
proizvodih in storitvah.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1104
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije iz soproizvodnje (eee) se 
upoštevajo v zvezi s presežno električno 
energijo, ki jo proizvedejo sistemi za 
proizvodnjo goriv, ki uporabljajo 
soproizvodnjo, razen če je gorivo, 
uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, 
ki ni ostanek kmetijskih pridelkov. Pri 
upoštevanju te presežne električne energije 
se predpostavi velikost naprave za 
soproizvodnjo kot najmanjša, potrebna za 
to, da naprava za soproizvodnjo dovaja 
toploto, ki je potrebna za proizvodnjo 
goriva. Prihranki emisij toplogrednih 
plinov, povezani s presežno električno 
energijo, se upoštevajo, kot da so enaki 
količini toplogrednega plina, ki bi bil 
oddan, če bi bila proizvedena enaka 
količina električne energije v elektrarni, 
ki uporablja enako gorivo kot naprava za 
soproizvodnjo.

14. Prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije iz soproizvodnje (eee) se 
upoštevajo v zvezi s presežno električno 
energijo, ki jo proizvedejo sistemi za 
proizvodnjo goriv, ki uporabljajo 
soproizvodnjo, razen če je gorivo, 
uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, 
ki ni ostanek kmetijskih pridelkov, 
vključno z visoko proteinsko živinsko 
krmo. Pri upoštevanju te presežne 
električne energije se predpostavi velikost 
naprave za soproizvodnjo kot najmanjša, 
potrebna za to, da naprava za 
soproizvodnjo dovaja toploto, ki je 
potrebna za proizvodnjo goriva. Prihranki 
emisij toplogrednih plinov, povezani s 
presežno električno energijo, se 
upoštevajo, kot da so enaki količini 
toplogrednega plina, ki bi jih oddale 
povprečne specifične emisije v EU pri 
proizvodnji električne energije za 
električno energijo, proizvedeno v 
Skupnosti, in splošne emisije pri 
proizvodnji elektrike v državi, kjer se 
električna energija proizvaja za elektriko, 
proizvedeno v državah, ki niso članice 
EU.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da bi bilo treba za namene proizvodnje energije upoštevati visoko proteinsko 
živinsko krmo kot ostanek iz kmetijstva, enako kot kurivo iz sladkornega trsa (baggasse).
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Predlog spremembe 1105
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije iz soproizvodnje (eee) se 
upoštevajo v zvezi s presežno električno 
energijo, ki jo proizvedejo sistemi za 
proizvodnjo goriv, ki uporabljajo 
soproizvodnjo, razen če je gorivo, 
uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, 
ki ni ostanek kmetijskih pridelkov. Pri 
upoštevanju te presežne električne energije 
se predpostavi velikost naprave za 
soproizvodnjo kot najmanjša, potrebna za 
to, da naprava za soproizvodnjo dovaja 
toploto, ki je potrebna za proizvodnjo 
goriva. Prihranki emisij toplogrednih 
plinov, povezani s presežno električno 
energijo, se upoštevajo, kot da so enaki 
količini toplogrednega plina, ki bi bil 
oddan, če bi bila proizvedena enaka 
količina električne energije v elektrarni, ki 
uporablja enako gorivo kot naprava za 
soproizvodnjo.

14. Prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije iz soproizvodnje (eee) se 
upoštevajo v zvezi s presežno električno 
energijo, ki jo proizvedejo sistemi za 
proizvodnjo goriv, ki uporabljajo 
soproizvodnjo, razen če je gorivo, 
uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, 
ki ni ostanek kmetijskih pridelkov. Pri 
upoštevanju te presežne električne energije 
se predpostavi velikost naprave za 
soproizvodnjo kot najmanjša, potrebna za 
to, da naprava za soproizvodnjo dovaja 
toploto, ki je potrebna za proizvodnjo 
goriva. Prihranki emisij toplogrednih 
plinov, povezani s presežno električno 
energijo, se upoštevajo, kot da so enaki 
povprečni količini toplogrednega plina, ki 
bi bil oddan, če bi bila proizvedena in 
porazdeljena enaka količina električne 
energije v EU.

Or. en

Obrazložitev

S tem, ko povezuje dobropis za emisije toplogrednih plinov z dejansko porabljenim gorivom, 
besedilo omejuje spodbudo za proizvajalce, da bi uporabljali nizkoogljična goriva.
Povprečna poraba električne energije v EU je referenca za uvoz električne energije, zato je 
logično, da se ista referenca uporabi za izvoz. Obseg dobropisa, ki ga je mogoče dobiti iz 
izvoza električne energije, je omejen z omejitvijo, ki jo nalaga velikost obrata za 
soproizvodnjo.
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Predlog spremembe 1106
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov razdelijo med gorivo 
ali njegov vmesni proizvod in soproizvode 
na podlagi metode nadomeščanja. Države 
članice redno pregledujejo privzete 
vrednosti za tipične soproizvode.

Or. en

Obrazložitev

Vrednost emisij toplogrednih plinov za soproizvode mora kazati na resnično tržno vrednost 
ali koristnost soproizvodov, ne le na energijsko vsebnost.

Predlog spremembe 1107
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Dodelitev sorazmerno z energijsko vsebnostjo je načeloma ustrezna. Ko pa je povezana s 
široko izbiro omejitev sistema, vodi do hudega izkrivljanja rezultatov emisij toplogrednih 
plinov, ker emisije celotnega sistema niso dodeljene na tisti ravni za zadevni proizvod, ko bi 
morale biti dodeljene – odvisno od specifičnega proizvodnega procesa – tistemu proizvodu na 
način, povezan s procesom. Torej obstaja potreba, da se ponudi priložnost za ustrezno 
dodelitev v posameznih primerih, kot so mokri in suhi ostanki.

Predlog spremembe 1108
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Kmetijski ostanki, kot je slama, so v večini držav soproizvodi, ki se uporabljajo kot 
nadomestilo za krmo in kot gnojila. Glede na metodo energetske vsebnosti je treba tem 
soproizvodom dodeliti sorazmerni delež emisij toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1110
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži 
in luščinami oreščkov. Ko so ostanki 
kmetijskih pridelkov predelani v pogonska 
biogoriva ali druga tekoča biogoriva, jih 
je treba upoštevati v skladu z njihovimi 
prispevki. Soproizvodi, ki imajo negativno 
energijsko vsebnost, se za namene izračuna 
upoštevajo, kot da imajo energijsko 
vsebnost nič.
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Obrazložitev

Izjemo v primeru izračunavanja ostankov kmetijskih izdelkov je treba posebej poudariti.

Predlog spremembe 1111
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Odpadki ter ostanki iz predelovalnih 
procesov, ki niso predelovalni procesi za 
predelavo v biogorivo, brez možnosti za 
uporabo kot hrana ali krma se upoštevajo, 
kot da imajo v življenjskem ciklu emisije 
toplogrednih plinov enake nič do procesa 
zbiranja teh materialov.

Or. en

Obrazložitev

Kmetijski ostanki, kot je slama, so v večini držav soproizvodi, ki se uporabljajo kot 
nadomestki za krmo in kot gnojila. Glede na metodo energetske vsebnosti je treba tem 
soproizvodom dodeliti sorazmerni delež emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 1112
Lambert van Nistelrooij

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, 
vključno s slamo, odpadki sladkornega 

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

trsa, lupinami, storži in luščinami 
oreščkov, ter ostanki iz drugih 
predelovalnih procesov, ki jih večinoma 
sestavljajo neprebavljive komponente, se 
upoštevajo, kot da imajo v življenjskem 
ciklu emisije toplogrednih plinov enake nič 
do procesa zbiranja teh materialov.

Or. nl

Predlog spremembe 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 17 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalno 
fosilno gorivo EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz bencina in dizelskega goriva, ki sta bila 
porabljena v Skupnosti, sporočene v okviru 
[Direktive 98/70/ES]. Če ti podatki niso na 
voljo, znaša ta vrednost 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalno 
fosilno gorivo EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz fosilnega dela bencina in dizelskega 
goriva, ki sta bila porabljena v Skupnosti, 
sporočene v okviru [Direktive 98/70/ES]. 
Če ti podatki niso na voljo, znaša ta 
vrednost 90 gCO2eq/MJ.

Or. en

Predlog spremembe 1114
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 17 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalno 
fosilno gorivo EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz bencina in dizelskega goriva, ki sta bila 

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalna 
fosilna goriva EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske emisije iz bencina in 
dizelskega goriva, ki sta bila porabljena v 
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porabljena v Skupnosti, sporočene v okviru 
[Direktive 98/70/ES]. Če ti podatki niso na 
voljo, znaša ta vrednost 83,8 gCO2eq/MJ.

Skupnosti, sporočene v okviru [Direktive 
98/70/ES]. Če ti podatki niso na voljo, 
znaša ta vrednost 91 gCO2eq/MJ.

Or. de

Obrazložitev

Določitev vrednosti 83.8 gCO2eq/MJ je nerazumljiva brez informacij o metodi vnosa 
podatkov. Vzeti kot referenco za fosilna goriva povprečje EU pomeni zanemariti pomembne 
razlike v emisijah toplogrednih plinov, ki jih določajo mineralna olja različnih tipov in/ali 
nekonvencionalnega izvora, kot je katranski pesek. Poleg tega niso upoštevane različne 
emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji bencina in dizelskega goriva.

Predlog spremembe 1115
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 17 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalno 
fosilno gorivo EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz bencina in dizelskega goriva, ki sta bila 
porabljena v Skupnosti, sporočene v okviru 
[Direktive 98/70/ES]. Če ti podatki niso na 
voljo, znaša ta vrednost 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Za goriva v prometu, pridobljena iz 
biomase, se za namene izračuna iz 
odstavka 4 kot primerjalno fosilno gorivo 
EF štejejo zadnje razpoložljive dejanske 
povprečne emisije iz bencina in dizelskega 
goriva, ki sta bila porabljena v Skupnosti, 
sporočene v okviru [Direktive 98/70/ES] 
ali 83,8 gCO2eq/MJ, katerakoli bo nižja.

Or. en

Predlog spremembe 1116
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga VII – del D – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

D. Razčlenjene vrednosti za pogonska 
biogoriva in tekoča biogoriva

D. Razčlenjene vrednosti za pogonska 
biogoriva in tekoča biogoriva *
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*Ponovni izračun privzetih vrednosti z uporabo 
skladne metodologije v vsej verigi.

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti so ostale enake tipičnim za vse, razen za „predelavo“, kjer je bilo 
uporabljeno 40 % povečanje. Razlog za to ni jasen. Skladno metodologijo je treba uporabiti v 
vsej verigi za izračun privzetih vrednosti in tipičnih vrednosti na način, ki odraža obseg 
dejanske učinkovitosti v vsakem koraku verige. To mora bit del pooblastil Evropskega odbora 
za standardizacijo, kot je določeno v členu 17.1.

Predlog spremembe 1118
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga VII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIIa

Kot biogoriva se obravnavajo vsaj 
proizvodi, ki so našteti spodaj:
(a) „bioetanol“: etanol (tarifna 
podštevilka 2207 10 00 kombinirane 
nomenklature) z vsebnostjo alkohola 
najmanj 99 vol. % ali več, ki je izdelan iz 
biomase in/ali biološko razgradljivega 
dela odpadkov, katerega lastnosti 
izpolnjujejo vsaj zahteve iz standarda EN 
15376 in ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
(b) „biodizel“: metilni ester, pridobljen iz 
rastlinskega ali živalskega olja, ki ima 
lastnosti dizelskega goriva in je namenjen 
uporabi kot biogorivo;
(c) „bioplin“: kurilni plin, pridobljen iz 
biomase in/ali iz biološko razgradljivih 
delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti 
do kakovosti naravnega plina, namenjen 
uporabi kot biogorivo, ali lesni plin);
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(d) „biometanol“: metanol, pridobljen iz 
biomase, ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
(e) „biodimetileter“: dimetileter, 
pridobljen iz biomase, namenjen uporabi 
kot biogorivo;
(f) „bio-ETBE (etil-terciarni-butileter)“:
ETBE, pridobljen na osnovi bioetanola.
Volumenski odstotek biogoriva v bio-
MTBE znaša 36 %;
(g) „bio-MTBE (metil-terciarni-
butileter)“: gorivo, pridobljeno na osnovi 
biometanola. Volumenski odstotek 
biogoriva v bio-MTBE znaša 36 %;
(h) „sintetična biogoriva“: sintetični 
hidrokarboni ali mešanice sintetičnih 
hidrokarbonov, ki so pridobljene iz 
biomase;
(i) „biovodik“: vodik, pridobljen iz 
biomase in/ali biološko razgradljivega 
dela odpadkov, ki je namenjen uporabi 
kot biogorivo;
(j) „čisto rastlinsko olje“: čisto rastlinsko 
olje, pridobljeno iz oljnic s stiskanjem, 
ekstrakcijo ali primerljivimi postopki, 
surovo ali prečiščeno vendar kemično 
nespremenjeno, se prav tako lahko 
uporablja kot biogorivo v posebnih 
primerih, kjer je njegova uporaba 
združljiva z uporabljenim tipom motorja 
in ustreznimi zahtevami glede emisij. 
__________

Or. de

Obrazložitev

Za doseganje kontinuitete in pravne jasnosti je treba prevzeti opredelitve iz člena 2 Direktive 
2003/30. Opredelitev bioetanola je treba prilagoditi veljavni nomenklaturi.
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