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Predlog spremembe 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

(1) Glede na negativen podnebni vpliv, 
povezan z biogorivi, ki tekmujejo s 
kmetijskim zemljiščem, je treba obveznost 
iz člena 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zamenjati z zahtevo, da države 
članice zagotovijo, da je delež energije iz
naprednih virov energije za promet v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak
3 % njihove porabe končne energije. Ena 
od metod, ki so na voljo državam članicam 
za doseganje tega cilja, je primešavanje
naprednih biogoriv in energija iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora, ki 
naj bi najbolj prispevala k doseganju cilja.

Or. en

Predlog spremembe 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove
porabe končne energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
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tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

tega cilja, je primešavanje biogoriv, ki je 
doslej najbolj prispevalo k doseganju cilja.

Or. it

Predlog spremembe 80
Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove
porabe končne energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je primešavanje biogoriv, ki naj 
bi najbolj prispevalo k doseganju cilja.
Vendar je treba ob upoštevanju novih 
spoznanj o razmerju med stroški in 
koristmi biogoriv zmanjšati obseg 
njihovega razvoja in s tem delež energije 
iz obnovljivih virov, ki je je treba 
primešavati do leta 2020. Komisija bo 
morala oceniti potrebo po določitvi 
dopolnilnih ukrepov, ki bodo omogočili 
uresničitev cilja 20 % energije iz 
obnovljivih virov v skupni porabi energije 
v EU.

Or. fr

Predlog spremembe 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 1



AM\937595SL.doc 5/106 PE513.032v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove
porabe končne energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je primešavanje biogoriv, ki naj 
bi najbolj prispevalo k doseganju cilja.
Evropski trg goriv bo ostal zelo odvisen od 
razpoložljivosti dizelskega goriva, kar je 
posebnost evropskega trga: za spopadanje 
s to močno odvisnostjo bi bilo treba v 
Evropski uniji spodbujati večjo 
proizvodnjo naprednega biodizelskega 
goriva.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska politika spodbujanja primešavanja biogoriv mora v svojih ciljih upoštevati 
posebnost evropskega trga goriv, na katerem obstajajo zelo velike potrebe po dizelskem 
gorivu. Rafinerije težko sledijo povečanemu povpraševanju po dizelskem gorivu, evropska 
ponudba pa je strukturno nezadostna. Napredna biodizelska goriva so torej rešitev za 
zmanjšanje uvoza in okrepitev zanesljive oskrbe v Evropski uniji.

Predlog spremembe 82
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
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zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove
porabe končne energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je primešavanje biogoriv, ki naj 
bi najbolj prispevalo k doseganju cilja.
Svetovno povpraševanje po kmetijskih 
proizvodih narašča in nestanovitnost 
trgov naj bi se v prihodnosti povečala.

Or. en

Predlog spremembe 83
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Za doseganje dodatnih prihrankov 
toplogrednih plinov je treba močneje 
spodbujati uporabo biogoriv tudi v 
letalskem prometu.

Or. de

Predlog spremembe 84
Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 93/12/EGS zahteva, 
da dobavitelji goriv do 31. decembra 2020 

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 93/12/EGS zahteva, 
da dobavitelji goriv do 31. decembra 2020 
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za najmanj 6 % zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva (v 
nadaljnjem besedilu: emisijska intenzivnost 
toplogrednih plinov), ki ga v Uniji 
uporabljajo cestna vozila, necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji ter plovila za rekreacijo, ko niso 
na morju. Ena od metod, ki so na voljo 
dobaviteljem fosilnih goriv za zmanjšanje 
emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
iz dobavljenih fosilnih goriv, je mešanje
biogoriv.

za najmanj 6 % zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva (v 
nadaljnjem besedilu: emisijska intenzivnost 
toplogrednih plinov), ki ga v Uniji 
uporabljajo cestna vozila, necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji ter plovila za rekreacijo, ko niso 
na morju. Cilj Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov za zagotovitev, da delež 
energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah 
prometa v letu 2020 ustreza najmanj 10 % 
njihove porabe končne energije, bi moral 
biti zaradi preprečevanja izkrivljanja trga 
skladen s členom 7a(2) Direktive 
98/70/ES. Ena od metod, ki so na voljo 
dobaviteljem fosilnih goriv za zmanjšanje 
emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
iz dobavljenih fosilnih goriv, je 
primešavanje biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

EU mora okrepiti svoja prizadevanja za razvoj skladne prihodnje energetske politike, pri 
čemer mora biti povečanje zanesljivosti preskrbe z energijo in evropske konkurenčnosti 
povezano z jasno podnebno politiko, ki znižuje emisije toplogrednih plinov in povečuje 
kakovost zraka v Evropi. Cilji za biogoriva, ki jih določata direktiva o obnovljivih virih in 
direktiva o kakovosti goriva, morajo biti v izogib izkrivljanju trga skladni in usklajeni.

Predlog spremembe 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
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spremembi Direktive 93/12/EGS zahteva, 
da dobavitelji goriv do 31. decembra 2020 
za najmanj 6 % zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva (v 
nadaljnjem besedilu: emisijska intenzivnost 
toplogrednih plinov), ki ga v Uniji 
uporabljajo cestna vozila, necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji ter plovila za rekreacijo, ko niso 
na morju. Ena od metod, ki so na voljo 
dobaviteljem fosilnih goriv za zmanjšanje 
emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
iz dobavljenih fosilnih goriv, je mešanje
biogoriv.

spremembi Direktive 93/12/EGS[1]
zahteva, da dobavitelji goriv do 
31. decembra 2020 za najmanj 6 % 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto energije 
iz goriva (v nadaljnjem besedilu: emisijska 
intenzivnost toplogrednih plinov), ki ga v 
Uniji uporabljajo cestna vozila, necestna 
mobilna mehanizacija, kmetijski in 
gozdarski traktorji ter plovila za rekreacijo, 
ko niso na morju. Ena od metod, ki so na 
voljo dobaviteljem fosilnih goriv za 
zmanjšanje emisijske intenzivnosti 
toplogrednih plinov iz dobavljenih fosilnih 
goriv, je primešavanje biogoriv z ničnimi 
ali nizkimi emisijami toplogrednih plinov 
in drugih goriv, pridobljenih iz odpadnih 
plinov, ki se jim ni mogoče izogniti, z 
zajemanjem ogljikovega dioksida in 
uporabo v transportne namene. Za 
zagotovitev varnosti naložb v takšna 
napredna pogonska goriva bi bilo treba 
cilj za leto 2020 dopolniti z zavezujočo 
letno usmeritvijo, ki vodi v 10-odstotno 
zmanjšanje emisijske intenzivnosti 
toplogrednih plinov za goriva, ki se bodo 
uporabljala v Uniji leta 2025.

Or. en

Predlog spremembe 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Člen 17 Direktive 2009/28/ES določa 
trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, da se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive in so upravičena 
do vključitve v javne programe podpore.
Ta merila vključujejo zahteve glede 
najmanjših prihrankov emisij toplogrednih 

(3) Člen 17 Direktive 2009/28/ES določa 
trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, da se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive in so upravičena 
do vključitve v javne programe podpore.
Ta merila vsebujejo zahteve, ki se 
nanašajo na zaščito zemljišč z visoko 
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plinov, ki jih morajo dosegati pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva v 
primerjavi s fosilnimi gorivi. Enaka 
trajnostna merila za biogoriva so določena 
v členu 7b Direktive 98/70/ES.

biotsko raznovrstnostjo in zemljišč z 
visoko zalogo ogljika. Ta merila
vključujejo tudi zahteve glede najmanjših 
prihrankov emisij toplogrednih plinov, ki 
jih morajo dosegati pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva v primerjavi s 
fosilnimi gorivi. Enaka trajnostna merila za 
biogoriva so določena v členu 7b 
Direktive 98/70/ES.

Or. en

Obrazložitev

Merila, ki zagotavljajo, da politika EU o biogorivih ne vpliva negativno na biotsko 
raznovrstne in z ogljikom bogate ekosisteme, že obstajajo. Poteka tudi stalen proces za razvoj 
meril, ki bi se uporabljala za trdno biomaso. Za zagotovitev pravne varnosti in usklajenosti in 
ker je treba surovine obravnavati na enak način, ne glede na njihovo končno uporabo, bi se 
morala sedanja trajnostna merila šteti kot zadostna.

Predlog spremembe 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Člen 17 Direktive 2009/28/ES določa 
trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, da se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive in so upravičena 
do vključitve v javne programe podpore.
Ta merila vključujejo zahteve glede 
najmanjših prihrankov emisij toplogrednih 
plinov, ki jih morajo dosegati pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva v 
primerjavi s fosilnimi gorivi. Enaka 
trajnostna merila za biogoriva so določena 
v členu 7b Direktive 98/70/ES.

(3) Člen 17 Direktive 2009/28/ES določa 
trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, da se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive in so upravičena 
do vključitve v javne programe podpore.
Ta merila vključujejo zahteve glede 
najmanjših prihrankov emisij toplogrednih 
plinov, ki jih morajo dosegati pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva v 
primerjavi s fosilnimi gorivi. Enaka 
trajnostna merila za biogoriva so določena 
v členu 7b Direktive 98/70/ES. Ta merila 
je treba dopolniti z zaščitnimi ukrepi, da 
se zagotovita kaskadna uporaba in 
upoštevanje hierarhije ravnanja z 
odpadki.
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Or. en

Obrazložitev

Nekateri obstoječi načini uporabe surovin za napredna biogoriva vodijo v vgradnjo ogljika, 
ki ostane kot trdna komponenta v okolju, oziroma, če so preusmerjene, povečujejo 
povpraševanje po fosilnih ali rastlinskih oljih. Potrebni so zaščitni ukrepi za zagotovitev, da 
preusmeritev s sedanjih načinov uporabe ne bo negativno vplivala na skupno bilanco ogljika. 
Širjenje uporabe lesne celuloze je treba dopolniti z zaščitnimi ukrepi, da sedanji uporabniki 
ne bi prešli na uporabo lesa višje kakovosti, kar bi povzročilo preusmerjanje surovin iz 
drugih panog ali pritisk za povečanje poseka na netrajnosten način.

Predlog spremembe 88
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Čeprav direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES uporabljata izraza „pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva“, se 
njune določbe, skupaj z upoštevnimi 
trajnostnimi merili, uporabljajo za vsa 
obnovljiva goriva, kot so opredeljena v 
navedenih direktivah.

Or. fr

Predlog spremembe 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Za zagotovitev varnosti naložb je v 
Direktivi 2009/28/ES in Direktivi 
98/70/ES določeno, da je treba upoštevati 
vpliv posrednih sprememb v rabi zemljišč 
na emisije toplogrednih plinov in sprejeti 
potrebne ukrepe za obravnavanje tega 



AM\937595SL.doc 11/106 PE513.032v01-00

SL

vpliva.

Or. en

Predlog spremembe 90
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Spodbujanje proizvodnje biogoriv, ki 
temelji na spodbudah, ni vodilo samo v 
povečanje proizvodnje biogoriv v Uniji, 
temveč tudi v širjenje proizvodnje biogoriv 
v tretjih državah. Čeprav se podatki o 
točnem obsegu zemljišč, uporabljenih in 
preusmerjenih v uporabo za proizvodnjo 
biogoriv v tretjih državah, razlikujejo, pa 
nekatera poročila navajajo ugotovitev, da 
so evropska podjetja med letoma 2009 in 
2013 samo v Afriki uporabljala 6 
milijonov hektarov zemljišč za 
proizvodnjo biogoriv. Posebni poročevalec 
ZN o pravici do hrane v poročilu iz aprila 
2013 poudarja škodljive učinke, ki jih ima 
politika EU o biogorivih v povezavi s 
pravico do hrane, zemlje in vode. Da bi 
preprečili te škodljive učinke, bi morala 
Komisija predlagati spremembo in 
okrepitev trajnostnih meril iz člena 17 
Direktive 2009/98/ES in iz člena 7b 
Direktive 98/70/ES.

Or. en

Predlog spremembe 91
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES 
in 2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. V prvem primeru lahko 
presežne prodajne možnosti, ki jih 
ustvarijo proizvajalci biogoriv, privedejo 
do večjega donosa, kakor je bilo 
ugotovljeno v poročilu Mednarodnega 
raziskovalnega inštituta za prehransko 
politiko1 in oceni učinka Komisije2. Za 
biogoriva iz biomase, ki je rezultat večjega 
donosa, niso potrebna dodatna zemljišča 
in zato nimajo učinka posrednih 
sprememb v rabi zemljišč. Slednji primer 
pomeni posredno spremembo v rabi 
zemljišč in lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov.

________________________
1 International Food Policy Research 
Institute (Mednarodni raziskovalni 
inštitut za prehransko politiko): Assessing 
the Land Use Change Consequences of 
European Biofuel Policies (Ocena 
posledic evropskih politik o biogorivih na 
spremembo rabe zemljišč). Končno 
poročilo, oktober 2011.
2 Evropska komisija: Ocena učinka k 
predlogu Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 98/70/ES in Direktive 
2009/28/ES. SWD (2012) 343 final.

Or. en

Obrazložitev

Presežno povpraševanje na trgu, ki so ga ustvarili proizvajalci biogoriv, proizvajalce 
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spodbuja k povečanju donosa. V EU pa tudi v državah v razvoju je veliko regij, v katerih je 
ogromno možnosti za povečanje donosa. V mnogih novih državah članicah je donos poljščin 
veliko manjši kot pred desetimi leti in tudi precej manjši kot v sosednjih starejših državah 
članicah s podobnimi pogoji, kar zadeva podnebje, prst itd.

Predlog spremembe 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES 
in 2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Slednji primer pomeni 
posredno spremembo v rabi zemljišč in 
lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem sedanje 
proizvodnje, kar lahko povzroči izgubo 
biotske raznovrstnosti, pomanjkanje vode 
ali erozijo tal, onesnaženost vode in tal ter 
izgubo bistvenih ekosistemskih storitev,
bodisi z vključitvijo nekmetijskih zemljišč 
na drugih lokacijah v proizvodnjo. Slednji
primer pomeni posredno spremembo v rabi 
zemljišč in lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov ter izgubo biotske 
raznovrstnosti. Zato bi morali direktivi 
98/70/ES in 2009/28/ES, glede na to, da se 
sedanja biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 94
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
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proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

proizvodnjo. Slednji primer pomeni 
posredno spremembo v rabi zemljišč in 
lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov. Zato bi morali 
direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih gozdnih ali kmetijskih 
zemljiščih, vključevati določbe za 
obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

Or. fr

Predlog spremembe 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Slednji primer pomeni 
posredno spremembo v rabi zemljišč in 
lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov. Zato bi morali 
direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih kmetijskih zemljiščih, 
vključevati določbe za obravnavo posredne 
spremembe v rabi zemljišč. Če primerjamo 
količine emisij v celotnem življenjskem 
ciklu poljščin, povzročajo oljnice precej 
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večje količine emisij kot rastline za 
pridelavo sladkorja in poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba. Da bi čim učinkoviteje 
dosegli koristi za okolje, je treba poudarek 
nameniti omejevanju biogoriv, zlasti 
tistih, ki imajo najbolj škodljiv vpliv na 
okolje. Zato je pomembno predvsem 
sprejeti ukrepe proti oljnicam.

Or. sv

Predlog spremembe 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Slednji primer pomeni 
posredno spremembo v rabi zemljišč in 
lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov. Zato bi morali 
direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih kmetijskih zemljiščih, 
vključevati določbe za obravnavo posredne 
spremembe v rabi zemljišč. Namen te 
direktive bi moralo biti reševanje teh težav 
in spodbujanje uporabe surovin, ki se ne 
uporabljajo za prehrano, kot surovin za 
biogoriva.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zato je primerno države članice 
pooblastiti, da oblikujejo nacionalne 
sheme potrjevanja, da se izmeri in potrdi 
biomasa, ki ne povzroča posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

Or. en

Obrazložitev

Biomaso, pridobljeno z večjim donosom poljščin, in drugo biomaso, ki ne povzroča posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi bilo treba potrjevati v nacionalnih shemah držav članic in jo 
dati na trg kot biomaso, ki ne povzroča posrednih sprememb v rabi zemljišč. Ker biogorivo iz 
te biomase ne bo imelo učinka posrednih sprememb v rabi zemljišč, se s tem pristopom 
odpravijo in ne le ublažijo pomisleki v zvezi s posrednimi spremembami v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 98
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 19(6) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(6) Direktive 1998/70/ES določata, 
da se upošteva učinek posrednih 
sprememb v rabi zemljišč na emisije 
toplogrednih plinov in sprejmejo ustrezni 
ukrepi za obravnavo tega učinka, pri 
čemer se sprejmejo tudi ukrepi, potrebni 
za zagotovitev varnosti naložb in zaščito 
obstoječih naložb.

Or. en
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Obrazložitev

Politika EU bi morala biti usklajena.

Predlog spremembe 99
Esther de Lange

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Kadar trg hrane in krme deluje 
normalno, je treba poljščine, namenjene 
za prehrano, uporabljati predvsem za 
proizvodnjo hrane in krme, zlasti v času 
pomanjkanja. Če pa na trgu pride do 
izkrivljanja cen, se lahko v času presežka 
na trgu hrane in krme začasno spodbuja 
uporaba poljščin, namenjenih za 
prehrano, za pridobivanje bioenergije.

Or. nl

Predlog spremembe 100
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 

črtano
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temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za 
zmanjševanje takšnih emisij je pomembno 
razlikovati med skupinami poljščin, kot so 
oljnice, žitarice, rastline za pridelavo 
sladkorja, in druge poljščine, ki vsebujejo 
škrob.

Or. de

Obrazložitev

Komisija potrjuje, da trenutna raven znanstvenih spoznanj v zvezi s posrednimi spremembami 
v rabi zemljišč še ni zadostna, da bi jih bilo mogoče uporabiti v politične namene. Izjave o 
vplivih biogoriv so zato povsem špekulativne. Vplivi stranskih proizvodov v preskrbi s hrano, 
možna povečanja donosov pridelkov v večjem delu vzhodne Evrope in površine v EU, ki so na 
voljo za pridelavo, se do sedaj niso zadostno upoštevali.

Predlog spremembe 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 
temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za 
zmanjševanje takšnih emisij je pomembno 
razlikovati med skupinami poljščin, kot so 
oljnice, žitarice, rastline za pridelavo 

črtano
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sladkorja, in druge poljščine, ki vsebujejo 
škrob.

Or. en

Predlog spremembe 102
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 
temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za 
zmanjševanje takšnih emisij je pomembno 
razlikovati med skupinami poljščin, kot so 
oljnice, žitarice, rastline za pridelavo 
sladkorja, in druge poljščine, ki vsebujejo 
škrob.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Komisija EU priznava, da doslej še niso bili predloženi zadostni znanstveni dokazi o 
spremembah v rabi zemljišč in njihovih posrednih učinkih. Zato je še prezgodaj, da bi 
špekulirali o učinkih biogoriv.

Predlog spremembe 103
Erik Bánki
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 
temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za 
zmanjševanje takšnih emisij je pomembno 
razlikovati med skupinami poljščin, kot so 
oljnice, žitarice, rastline za pridelavo 
sladkorja, in druge poljščine, ki vsebujejo 
škrob.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija priznava, da znanje o spremembah v rabi zemljišč in njihovih posrednih vplivih še 
ni dovolj razvito, da bi ga lahko uporabili v politične namene, saj glede količinske opredelitve 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ni soglasja. Tudi vpliv soproizvodov v preskrbi s hrano in 
morebitni večji donos v večjem delu novih držav članic se nista dovolj upoštevala. 
Osredotočanje na preprečevanje posrednih sprememb v rabi zemljišč je boljše v smislu 
rezultatov, bolj stabilno v smislu izvajanja in boljše za okolje kot pa prenagljeno 
osredotočanje na količinsko opredelitev vplivov posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 104
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 
temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za 
zmanjševanje takšnih emisij je pomembno 
razlikovati med skupinami poljščin, kot so 
oljnice, žitarice, rastline za pridelavo 
sladkorja, in druge poljščine, ki vsebujejo 
škrob.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 105
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva obstaja tveganje, da 
bodo emisije toplogrednih plinov, 
povezane s posrednimi spremembami v 
rabi zemljišč, ki izhajajo iz direktiv 
2009/28/ES in 98/70/ES, znatne in bi 
lahko izničile nekatere ali celotne 
prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
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na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno, da Komisija v 
posvetovanju z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi in državami 
članicami še naprej preučuje učinek 
različnih skupin poljščin na neposredne in 
posredne spremembe v rabi zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 106
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva obstaja tveganje, da 
bodo emisije toplogrednih plinov, 
povezane s posrednimi spremembami v 
rabi zemljišč, znatne in bi lahko izničile 
nekatere ali celotne prihranke toplogrednih 
plinov pri posameznih biogorivih. Razlog 
za to je dejstvo, da bo predvidoma skoraj 
celotna proizvodnja biogoriv do leta 2020 
temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo.

Or. es
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Predlog spremembe 107
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo.

Or. de

Obrazložitev

Spremembe veljavnih pravnih aktov ne smejo povzročiti zapostavljanja določenih biogoriv. 
Prvotni cilj deleža biogoriv v višini 10 % v letu 2020 mora biti neomejeno dosegljiv ob 
uporabi vseh biogoriv. Omejitev biogoriv prve generacije bi ogrozila obstoječe naložbe in 
omejila podjetja pri njihovi inovativnosti.

Predlog spremembe 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po (5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
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biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva bodo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bodo izničile nekatere ali celotne 
prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Poleg tega 
proizvodnja biogoriv iz poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano, prispeva k 
nestanovitnosti cen hrane. Za zmanjšanje
takšnih emisij in ublažitev takšnih 
negativnih vplivov na prehransko 
preskrbljenost je primerno pri izračunu 
prihrankov emisij toplogrednih plinov, ki 
jih zahtevajo trajnostna merila iz direktiv 
2009/28/ES in 98/70/ES, določiti 5-
odstotno mejo, določeno v členu 3(4), in 
upoštevati emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva bodo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bodo izničile nekatere ali celotne 
prihranke toplogrednih plinov pri 
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posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Poleg tega večja 
uporaba biogoriv, proizvedenih iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, 
prispeva k nestanovitnosti cen hrane in bi 
lahko imela negativne učinke na 
prehransko preskrbljenost v svetu. To je 
imelo občutne negativne socialne vplive 
na preživetje in na sposobnost 
uresničevanja človekovih pravic, vključno 
s pravico do hrane ali dostopa do zemlje, 
za lokalne skupnosti, ki živijo v revščini v 
državah izven Unije. Za zmanjševanje 
takšnih emisij in negativnih socialnih 
vplivov se je ustrezno osredotočiti zlasti na 
zmanjševanje načrtovane uporabe 
biogoriv, ki se pridelujejo na obdelovalnih 
površinah.

Or. en

Predlog spremembe 110
Bas Eickhout

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva bodo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bodo izničile nekatere ali celotne 
prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
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bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Poleg tega 
povečanje uporabe biogoriv v državah 
članicah prispeva k nestanovitnosti cen 
hrane, lahko pa vpliva tudi na prehransko 
preskrbljenost v svetu. Iz tega razloga je 
treba upoštevati posredne spremembe v 
rabi zemljišč, da se zagotovi, da ti 
potencialni viri emisij ne bodo 
spodkopavali prizadevanj za doseganje 
ciljev Unije na področju energije iz 
obnovljivih virov in emisij toplogrednih 
plinov. Za zmanjševanje emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč je 
pomembno razlikovati med skupinami 
poljščin, kot so oljnice, žitarice, rastline za 
pridelavo sladkorja in druge poljščine, ki 
vsebujejo škrob.

Or. en

Predlog spremembe 111
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
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žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

žitarice, rastline za pridelavo sladkorja in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob. Za 
srednje- in dolgoročno obravnavo tega 
tveganja je primerno spodbujati raziskave 
in razvoj v novih sektorjih proizvodnje 
naprednih biogoriv, ki ne konkurirajo 
poljščinam, ki se uporabljajo za prehrano, 
kot so ostanki lesne celuloze, ki so ena 
redkih biomas, ki je je zelo veliko v 
državah članicah.

Or. fr

Obrazložitev

Razlikovanje med različnimi skupinami poljščin ni samo sebi namen, ampak sredstvo. Zato je 
treba opozoriti, da mora to sredstvo v EU spodbujati raziskave in razvoj novih tehnologij, ki 
ne konkurirajo poljščinam: ostanki lesne celuloze so najobetavnejši sektor raziskav in razvoja 
ter vodijo k inovacijam v biotehnologiji v Evropi, ki omogoča proizvodnjo naprednega 
biodizelskega goriva.

Predlog spremembe 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere 
prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
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žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

žitarice, rastline za pridelavo sladkorja in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob. Zaradi 
očitnih razlogov, povezanih z 
zanesljivostjo preskrbe s hrano in 
energijo, je treba spodbujati raziskave in 
razvoj v sektorjih proizvodnje naprednih 
biogoriv, ki ne konkurirajo poljščinam, ki 
se uporabljajo za prehrano, kot so ostanki 
lesne celuloze in alge, ki jih je zelo veliko 
v državah članicah.

Or. fr

Obrazložitev

Ostanki lesne celuloze so pomembna možnost za raziskave in razvoj ter vodijo k inovacijam v 
biotehnologiji v Evropi, ki omogoča proizvodnjo naprednega biodizelskega goriva. Ti ostanki 
in alge sta inovativni rešitvi, ki ne konkurirata poljščinam. Zato jima je treba dati prednost.

Predlog spremembe 113
Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob. Prav 
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tako je treba razvijati nove vrste 
naprednih biogoriv, ki niso povezana s 
poljščinami, ki se uporabljajo za 
prehrano, kot so na primer ostanki lesne 
celuloze. 

Or. fr

Predlog spremembe 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob. Poleg 
tega je treba pri razvoju pridelave poljščin 
za proizvodnjo biogoriv dati prednost 
neuporabljeni in manj rodovitni zemlji.

Or. lt

Predlog spremembe 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ob upoštevanju učinkov, povezanih s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
je sedanja bilanca emisij CO2 v nasprotju 
z duhom in ciljem obstoječe zakonodaje, 
zaradi česar je treba razveljaviti splošno 
zavezujoč 10-odstotni cilj, ki je določen v 
členu 3(4) Direktive 2009/28/ES, saj je to 
nujna strategija za doseganje resničnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Or. it

(Glej predloge sprememb k členu 3(4) Direktive 2009/28/ES)

Predlog spremembe 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta predlog se osredotoča na 
morebitne škodljive vplive proizvodnje in 
uporabe biogoriv v Evropski uniji, pri
čemer upošteva dejstvo, da druga 
vprašanja, povezana z rabo zemljišč, kot 
tudi vprašanja podnebnih vplivov, ki niso 
povezana z rabo zemljišč, obravnavajo 
drugi zakonodajni instrumenti.

Or. en

Obrazložitev

Podnebne vplive evropske politike na področju bioenergije obravnava obstoječa (npr. 
LULUCF, Sklep o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri dejavnostih, povezanih z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in 
gozdarstvom, ter akcijskih načrtih o takšnih emisijah in odvzemih) in prihodnja zakonodaja 
(npr. trajnostna merila za trdno biomaso) in jih sedanji predlog ne sme podvajati ali 
spremeniti. Druga vprašanja ali cilji glede podnebnih vplivov, kot so učinkovitost, emisije, 
povezane s prometom, ter distribucija in delež električne energije v prometu, ne sodijo v okvir 
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te direktive.

Predlog spremembe 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano. 
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude 
s povečanjem ponderja naprednih 
biogoriv do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z 
nizkimi ocenjenimi vplivi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in visokimi 
skupnimi prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, ostankov in alg ter 
pridobljena z bakterijami, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati je treba proizvodnjo naprednih biogoriv, ki ne povzročajo posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in ne posegajo v prehransko verigo.
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Predlog spremembe 118
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv,
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Biogoriva zagotavljajo velik 
prihranek toplogrednih plinov z majhnim 
tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Spodbujati bi bilo treba proizvodnjo 
naprednih biogoriv, na primer iz surovin 
in alg, ki vsebujejo celulozo, saj 
omogočajo tudi večje prihranke emisij 
toplogrednih plinov in ustvarjajo majhno 
tveganje za posredne spremembe v rabi 
zemljišč. Zagotoviti bi bilo treba dodatne 
spodbude z določitvijo ločenega cilja 2-
odstotnega deleža naprednih biogoriv v
prometnem sektorju v Direktivi 
2009/28/ES. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati napredna 
biogoriva. Da bi se izognili izkrivljanju 
trga in spodbudam h goljufijam, morajo 
napredna biogoriva izpolnjevati ista 
trajnostna merila kot vsa ostala biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

Instrument dvojnega upoštevanja ne prispeva k pričakovanemu povečanju proizvodnje in 
porabe tehnološko naprednih biogoriv. Obvezni cilj 2-odstotnega deleža teh goriv zagotavlja 
trgu jasne smernice in spodbude za uporabo tehnološko naprednih biogoriv. Da bi zagotovili 
enake možnosti kot za konvencionalna biogoriva in zmanjšali izkrivljanje trga, morajo 
trajnostna merila izpolnjevati tudi napredna biogoriva.
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Predlog spremembe 119
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Konvencionalna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, zagotavljajo velik 
prihranek toplogrednih plinov z majhnim 
tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Napredna biogoriva, kot so biogoriva iz 
celuloznih surovin in alg, imajo potencial, 
da zagotovijo velike prihranke 
toplogrednih plinov z majhnim tveganjem, 
da povzročijo posredne spremembe v rabi 
zemljišč. Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi, tako da se določi ločen 2-
odstotni cilj za napredna biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

(Napredna) biogoriva druge in tretje generacije se še vedno razvijajo in šele sedaj prihajajo 
na trg. (Konvencionalna) biogoriva prve generacije je mogoče proizvajati tako iz poljščin kot 
tudi iz ostankov in odpadkov. Ne glede na njihovo proizvodnjo je razlika med tema dvema 
vrstama biogoriv tehnološka, ne pa v smislu surovin. Odločitev Komisije, da razširi 
opredelitev „naprednega“ biogoriva tudi na odpadke in ostanke, bo imela škodljiv učinek 
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preprečevanja visokotehnološkim biogorivom, da bi prišla na trg (npr. iz uporabljenega 
kuhinjskega olja).

Predlog spremembe 120
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude z 
določitvijo ločenega cilja najmanj 2-
odstotnega deleža naprednih biogoriv, ki 
so proizvedena za prometni sektor, v 
Direktivi 2009/28/ES. V tem smislu bi bilo 
treba kot del okvira politike energije iz 
obnovljivih virov po letu 2020 spodbujati
tehnološko napredna biogoriva. Da bi se 
izognili izkrivljanju trga in spodbudam k 
manipulacijam, se morajo za napredna 
biogoriva uporabljati enaka trajnostna 
merila, kot veljajo za druga biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

Z vidika povečanja proizvodnje in uporabe naprednih biogoriv instrument dvojnega 
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upoštevanja ni zadovoljil pričakovanj. Zavezujoči cilji ustvarjajo spodbude za uporabo 
naprednih biogoriv, za katera pa morajo zaradi zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev 
in preprečevanja tržnih in drugih manipulacij veljati enaka trajnostna merila, kot veljajo za 
konvencionalna biogoriva.

Predlog spremembe 121
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv 
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude z 
določitvijo ločenega, vsaj 2-odstotnega
cilja za napredna biogoriva za promet v 
Direktivi 2009/28/ES. V tem smislu bi bilo 
treba kot del okvira politike energije iz 
obnovljivih virov po letu 2020 spodbujati 
le napredna biogoriva z nizkimi ocenjenimi 
vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč 
in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov.

Or. en
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Predlog spremembe 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv 
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude z 
določitvijo ločenega, vsaj 3-odstotnega 
(pod)cilja za napredna biogoriva za
promet v Direktivi 2009/28/ES. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi, tako da se določi 2-odstotni cilj 
za napredna biogoriva.

Or. en

Predlog spremembe 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
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biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude 
s povečanjem ponderja naprednih 
biogoriv do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Vendar pa takšna napredna biogoriva 
zdaj na trgih niso na voljo, kljub številnim 
raziskovalnim projektom in začetnim 
poskusom, in mnogo študij je enotnih, da 
kratkoročno in srednjeročno ne bo 
mogoče povečati njihove proizvodne 
količine. V tem smislu bi bilo treba kot del 
okvira politike energije iz obnovljivih 
virov spodbujati napredna biogoriva in jih 
po potrebi subvencionirati, vendar šele po 
izvedbi predhodne znanstvene ocene 
njihovih prednosti in njihove dejanske 
trajnostnosti, ki bo dokazala, da imajo 
nizek ocenjen vpliv posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in da omogočajo visoke 
skupne prihranke toplogrednih plinov.

Or. it

Predlog spremembe 125
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč. Zato je ustrezno
zagotoviti večje spodbude za večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
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proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude 
s povečanjem ponderja naprednih 
biogoriv do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

količinah. Določitev vse bolj 
velikopoteznih obveznih ciljev za 
napredna biogoriva bo poslala jasen 
signal podpore naprednim biogorivom na 
ravni Unije. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati le napredna 
biogoriva z nizkimi ocenjenimi vplivi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč in 
visokimi skupnimi prihranki toplogrednih 
plinov, skupaj z biogorivi iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic.

Or. es

Predlog spremembe 126
Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Določitev vse bolj velikopoteznih obveznih 
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s povečanjem ponderja naprednih 
biogoriv do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

ciljev za napredna biogoriva bo poslala 
jasen signal podpore naprednim 
biogorivom na ravni Unije. Zato je treba
določiti obvezne cilje za napredna 
biogoriva po časovnem razporedu, ki bo 
vlagateljem zagotovil predvidljivost in 
stabilnost. Po letu 2020 bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov spodbujati le napredna biogoriva z
nizkimi ocenjenimi vplivi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in visokimi 
skupnimi prihranki toplogrednih plinov.

Or. fr

Predlog spremembe 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z
ničnim tveganjem povzročanja posrednih
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je po predhodni znanstveni oceni 
prednosti in dejanske trajnosti ustrezno 
spodbuditi večjo proizvodnjo takšnih 
naprednih biogoriv, ker zdaj na trgih niso 
na voljo v velikih količinah, delno zaradi 
tekmovanja za javne subvencije z 
uveljavljenimi tehnologijami za 
proizvodnjo biogoriv iz poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano. Zagotoviti bi bilo 
treba dodatne spodbude s povečanjem 
ponderja naprednih biogoriv pri 
uresničevanju10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
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energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati le napredna 
biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna 
merila, ki ne tekmujejo s hrano za 
zemljišča, vodo ali druge vire ter ki po 
ocenah nimajo nobenega vpliva posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in prinašajo 
visoke skupne prihranke toplogrednih 
plinov.

Or. en

Predlog spremembe 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, ostankov in alg, 
zagotavljajo velik prihranek toplogrednih 
plinov z majhnim tveganjem povzročanja 
posrednih sprememb v rabi zemljišč in ne 
tekmujejo neposredno za kmetijska 
zemljišča, ki so namenjena oskrbi trgov s 
hrano in krmo. Zato je ustrezno spodbuditi 
večjo proizvodnjo takšnih naprednih 
biogoriv, ker zdaj na trgih niso na voljo v 
velikih količinah, delno zaradi tekmovanja 
za javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. V tem smislu bi bilo treba
stopnjo primešavanja biogoriv iz poljščin 
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spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

za pridelavo hrane do leta 2020 omejiti na 
5 %, kar je mogoče vključiti v 10-odstotni 
cilj energije iz obnovljivih virov v porabi 
končne energije v prometnem sektorju. 
Kot del okvira politike energije iz 
obnovljivih virov po letu 2020 bi bilo treba
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov. Zato bo 
evropska politika za biogoriva spodbujala 
vse inovativne načine pretvorbe.

Or. fr

Obrazložitev

Za pojasnitev ciljev je koristno navesti 5-odstotni cilj, ki ga je Evropska komisija navedla v 
tem predlogu pregleda, in ga postaviti v evropsko politično perspektivo za leto 2020. Treba je 
poudariti še, da se bo po letu 2020 ohranila ta smer inovacij, da bi zaščitili obete za naložbe, 
ki se izvajajo sedaj.

Predlog spremembe 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
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poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. Za napredna biogoriva so 
potrebna trajnostna merila za zagotovitev, 
da ne povzročajo izgube biotske 
raznovrstnosti ali ekosistemskih storitev in 
da ne tekmujejo s hrano za zemljišča, 
vodo ali druge vire. V tem smislu se višji 
ponder ne bi smel uporabljati za določena
napredna biogoriva, dokler ne bodo 
sprejeta trajnostna merila na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 130
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
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določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati le napredna 
biogoriva z nizkimi ocenjenimi vplivi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč,
visokimi skupnimi prihranki toplogrednih 
plinov (izračunanimi ob upoštevanju 
celotnega življenjskega cikla omenjenega 
biogoriva) in katerih proizvodnja ne bo 
spremenila naravne rodovitnosti tal in ne 
bo škodovala ekosistemu tal.

Or. en

Obrazložitev

Ena težava se ne sme rešiti z oblikovanjem druge.

Predlog spremembe 131
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, bakterij in alg, 
zagotavljajo velik prihranek toplogrednih 
plinov z majhnim tveganjem povzročanja
posrednih sprememb v rabi zemljišč in ne 
tekmujejo neposredno za kmetijska 
zemljišča, ki so namenjena oskrbi trgov s 
hrano in krmo. Zato je ustrezno spodbuditi 
večjo proizvodnjo takšnih naprednih 
biogoriv, ker zdaj na trgih niso na voljo v 
velikih količinah, delno zaradi tekmovanja 
za javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
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povečanjem ponderja naprednih biogoriv
do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati le napredna 
biogoriva z nizkimi ocenjenimi vplivi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč in 
visokimi skupnimi prihranki toplogrednih 
plinov.

Or. fr

Predlog spremembe 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za zagotovitev učinkovitosti 
spodbujevalnih ukrepov, zlasti tistih, ki so 
namenjeni nadaljnjemu spodbujanju 
biogoriv, ki imajo dodatne prednosti, je 
pomembno, da sistemi podpore, ki so jih 
določile države članice, upoštevajo 
potrebo po potrjevanju in navzkrižnem 
preverjanju količin biogoriv z namenom, 
da se preprečijo goljufije v zvezi z 
dejanskim izvorom biogoriv ali goljufije, 
ki se nanašajo na nezanesljive večkratne 
prijave iste količine biogoriv v dva ali več 
nacionalnih sistemov ali mednarodnih 
akreditacijskih sistemov. To bi se moralo 
nanašati na napredna biogoriva in na vsa 
konvencionalna biogoriva, saj se goljufije 
v zvezi z nezanesljivimi večkratnimi 
prijavami nanašajo tudi na prostovoljne 
in nacionalne trajnostne sisteme za 
biogoriva in ne samo na določene ukrepe 
za napredna biogoriva.

Or. en
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Predlog spremembe 133
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za zagotovitev učinkovitosti 
spodbujevalnih ukrepov, zlasti tistih, ki so 
namenjeni spodbujanju naprednih 
biogoriv, je pomembno, da podporne 
politike in mehanizmi, ki so jih vzpostavile 
države članice, zagotavljajo identifikacijo, 
avtentikacijo in nadzor kakovosti količin 
biogoriv, da se preprečijo lažne in 
zavajajoče izjave o izvoru biogoriva ter 
odvrne od vlaganja večkratnih prijav 
količin biogoriv v dva ali več nacionalnih 
sistemov ali mednarodnih akreditacijskih 
sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 134
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za zagotovitev učinkovitosti 
spodbujevalnih ukrepov za napredna 
biogoriva morajo sistemi podpore, ki jih 
vzpostavijo države članice, upoštevati 
potrebo po preverjanju in ponovnem 
preverjanju količin biogoriv, da se 
preprečijo goljufije v zvezi z resničnim 
izvorom biogoriv ali večkratnimi 
prijavami istih količin biogoriv v dveh ali 
več nacionalnih ali evropskih sistemih.

Or. fr
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Predlog spremembe 135
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za zagotavljanje učinkovitosti morajo 
podporni mehanizmi upoštevati potrebo 
po opredelitvi izvora in s tem po 
zagotovitvi sledljivosti uporabljenih 
materialov, da se preprečijo goljufije. 
Države članice morajo sprejeti ukrepe za 
preprečevanje goljufij. 

Or. es

Predlog spremembe 136
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V vseh državah članicah morajo biti 
na trgu na voljo konvencionalna in 
napredna goriva stalne in visoke 
kakovosti. Kot pomoč pri doseganju tega 
bi morala Komisija Evropskemu odboru 
za standardizacijo (CEN) nujno podeliti 
jasen mandat za pripravo standardov 
tehničnih lastnosti za napredna biogoriva 
in končne mešanice goriv ter, kjer je to 
potrebno, za revidiranje standardov za 
konvencionalna biogoriva za zagotovitev, 
da kakovost končnega goriva ne bo 
povečala emisij CO2 ali zmanjšala skupne 
učinkovitosti vozil v uporabi.

Or. en
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Predlog spremembe 137
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Na splošnem trgu Unije se morajo 
prodajati goriva (tj. vključno s 
konvencionalnimi in naprednimi 
biogorivi) stalne in visoke kakovosti, da se 
zagotovi usklajenost med državami 
članicami. Kot pomoč pri doseganju tega 
bi morala Komisija Evropskemu odboru 
za standardizacijo (CEN) čim prej podeliti 
trden mandat za pripravo standardov 
tehničnih lastnosti za napredna biogoriva 
in končne mešanice goriv ter, kjer je to 
potrebno, za revidiranje standardov za 
konvencionalna biogoriva za zagotovitev, 
da kakovost končnega goriva ne bo 
povečala emisij, tudi CO2, ali poslabšala 
skupne učinkovitosti vozil v uporabi.

Or. en

Predlog spremembe 138
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Medtem ko lahko pogonska biogoriva 
in druga tekoča biogoriva, proizvedena iz 
odpadkov in ostankov, prispevajo k 
prihrankom emisij toplogrednih plinov ter 
imajo hkrati malo škodljivih okoljskih, 
socialnih in ekonomskih vplivov, bi bilo 
ustrezno izvesti nadaljnjo oceno njihove 
razpoložljivosti, koristi in tveganj, ki bo 
med drugim vplivala na oblikovanje 
politike po letu 2020. Poleg tega so 
potrebne dodatne informacije o prispevku 
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konvencionalnih in naprednih biogoriv k 
zanesljivosti oskrbe z energijo, zlasti če se 
fosilna goriva neposredno ali posredno 
uporabljajo za njihovo proizvodnjo. 
Komisijo bi bilo treba obvezati, da 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo in, če je ustrezno, predloge na to 
temo. Poročilo bi moralo upoštevati 
okoljske, socialne in ekonomske 
oportunitetne stroške uporabe surovin za 
namene, ki ne vključujejo proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, tako da se bodo v poročilu 
obravnavali vsi pozitivni in škodljivi 
učinki.

Or. en

Predlog spremembe 139
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12 , ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev
in stabilnega regulativnega okolja za 
sedanje in nove naložbe ter v skladu s 
sporočilom iz leta 2012 „Inovacije za 
trajnostno rast: biogospodarstvo za 
Evropo“ in Časovnim okvirom za Evropo, 
gospodarno z viri, ki spodbujata integrirane 
in diverzificirane biorafinerije po Evropi, 
bi bilo treba sprejeti zavezo, da se bo delež 
biogoriv, ki ga spodbuja Direktiva 
2009/28/ES, ohranil tudi v letih po letu 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilje EU 2020 v okviru podnebne politike in zlasti cilje o obnovljivih virih 
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energije, so še vedno potrebne velike naložbe. Varen in predvidljiv regulativni okvir je 
predpogoj za vsako obstoječo in novo naložbo. Pri vsaki novi naložbi bo potrebnih najmanj 
pet let za pripravo načrta, izdajo dovoljenj, gradnjo in izdajo naročil, nato pa bo potrebno še 
najmanj desetletje, da se bo ta naložba obrestovala.

Predlog spremembe 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast:
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo biogoriv druge
generacije in naprednih biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 141
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
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okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti. Poleg tega je treba tudi 
zagotoviti skladnost z zakonodajo EU o 
odpadkih, zlasti v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki, določeno v členu 4 
Direktive 2008/98/ES o odpadkih. Kar 
zadeva materiale, navedene v členu 11(2) 
Direktive 2008/98/ES, morata imeti 
ponovna uporaba in recikliranje prednost 
pred njihovo uporabo kot surovine za 
biogoriva. 

Or. es

Predlog spremembe 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12 , ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo industrijske ali
ekonomske vrednosti, pri katerih poteka 
uporaba odpadnih materialov v 
energetske namene le v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki in ki z 
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namenom zaščite pravic do zemljišč in 
hrane ne tekmujejo za rabo zemljišč in 
vode.

Or. en

Predlog spremembe 143
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti. Pomembno je tudi poudariti, da 
se hierarhija ravnanja z odpadki iz člena 
4 Direktive 2008/98/ES upošteva in 
uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Politika EU bi morala biti usklajena.

Predlog spremembe 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti. Ostanki lesne celuloze so ena 
redkih biomas, ki je je v Evropi zelo 
veliko. Določitev podcilja za primešavanje 
biogoriv iz lesne celuloze bi vlagateljem 
omogočila prepoznavnost, ki jo 
potrebujejo za izraz njihovega potenciala.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi odgovorili na dvojni izziv, ki je izboljšati zanesljivost oskrbe z energijo v državah 
članicah, tako da se pripomore k zmanjšanju uvoza dizelskega goriva s proizvodnjo 
naprednega biodizelskega goriva, ter spodbujati naložbe v izkoriščanje ene redkih biomas s 
potencialom v Evropi, je treba določiti podcilj za primešavanje biogoriv iz lesne celuloze.

Predlog spremembe 145
Bas Eickhout

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Uporaba virov biomase vključuje 
velike oportunitetne stroške, vezane na 
izčrpavanje ali izgubo ekosistemskih 
storitev. Države članice bi se morale 
vzdržati subvencioniranja ali odrejanja 
uporabe surovin za proizvodnjo energije, 
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kadar bi sprememba njihove obstoječe 
uporabe negativno vplivala na biotsko 
raznovrstnost, prst ali splošno ravnovesje 
ogljika. Politike bi morale zagotavljati 
tudi kaskadno uporabo biomase ter 
zaščitne ukrepe, tako da se viri z visoko 
družbeno dodano vrednostjo ne bi 
uporabljali za proizvodnjo energije z nizko 
vrednostjo.

Or. en

Obrazložitev

Številni obstoječi načini uporabe lesa, npr. v obliki ivernih plošč, privedejo do tega, da les 
ostane kot trdna komponenta v okolju, zato bi preusmeritev teh surovin v uporabo za energijo 
privedla do tveganja negativne skupne bilance ogljika. Kakršno koli spodbujanje uporabe 
lesne celuloze je treba dopolniti z zaščitnimi ukrepi, tako da npr. v celulozni industriji ne bi 
prišlo do pomanjkanja surovin in s tem do povpraševanja po lesu višjega razreda, kar bi 
povzročilo preusmerjanje surovin iz drugih panog ali pritisk za povečanje poseka.

Predlog spremembe 146
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Treba je izboljšati usklajenost med 
Direktivo 98/70/ES, Direktivo 2009/28/ES 
in zakonodajo na drugih področjih 
politike Unije, da se izkoristijo sinergije in 
izboljša pravna varnost. Opredelitve 
odpadkov in ostankov za namene direktiv 
98/70/ES in 2009/28/ES je treba uskladiti 
s tistimi iz Direktive 2008/98/ES. Tokove 
odpadkov in ostankov, navedene v 
direktivah 98/70/ES in 2009/28/ES, bi bilo 
treba natančneje določiti z uporabo kod 
odpadkov iz Evropskega kataloga 
odpadkov iz Sklepa Komisije 
2000/532/ES, da se pristojnim organom v 
državah članicah olajša uporaba teh 
direktiv. Spodbujanje pogonskih biogoriv 
in drugih tekočih biogoriv v skladu z 



PE513.032v01-00 56/106 AM\937595SL.doc

SL

direktivama 98/70/ES in 2009/28/ES mora 
biti skladno s cilji in namenom Direktive 
2008/98/ES. Da se doseže cilj Unije za 
premik v družbo recikliranja, je treba 
hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 
Direktive 2008/98/ES izvajati v celoti. Za 
omogočanje slednjega mora uporaba 
odpadkov in ostankov za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv postati del načrtov ravnanja z 
odpadki in programov za preprečevanje 
nastajanja odpadkov, ki so jih vzpostavile 
države članice v skladu s poglavjem V 
Direktive 2008/98/ES. Uporaba direktiv 
98/70/ES in 2009/28/ES ne sme ogroziti 
popolnega izvajanja Direktive 
2008/98/ES.

Or. en

Predlog spremembe 147
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Odpadki in stranski proizvodi so 
opredeljeni v Direktivi 2008/98/ES z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih. Zato se 
morajo iste opredelitve uporabljati tudi v 
tej direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ker so odpadki in stranski proizvodi 
določeni v Direktivi 2008/98/ES z dne 19. 
novembra 2008 o odpadkih, se morajo iste 
opredelitve uporabljati tudi v tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Med različnimi zakonodajami in politikami Evropske unije je treba zagotoviti skladnost. Zato 
se ne smejo razviti nobene nove opredelitve, ki bi lahko nasprotovale obstoječim ali jih 
spremenile.

Predlog spremembe 149
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih 
obratih, da se izboljša njihovo skupno 
ravnovesje toplogrednih plinov, ter 
odvrniti dodatne naložbe v obrate z nizkim 
učinkom na prihranek toplogrednih 
plinov. To povečanje zagotavlja varovala 
za naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

(8) Najnižji prag prihranka toplogrednih 
plinov za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva bi bilo treba ohraniti,
kakor je določeno v Direktivi 2009/28/ES, 
saj sedanje določbe zagotavljajo 
izboljšano skupno ravnovesje toplogrednih 
plinov.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom Komisije bi se zahteva 50 % za leto 2017 zamaknila za eno leto, zaradi česar bi 
bilo manj prihranka toplogrednih plinov, kar pa bi ogrozilo doseganje ciljev EU za leto 2020 
v okviru podnebne politike. Ta določba bi ogrozila tudi regulativno varnost.
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Predlog spremembe 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati 
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih 
obratih, da se izboljša njihovo skupno 
ravnovesje toplogrednih plinov, ter 
odvrniti dodatne naložbe v obrate z nizkim
učinkom na prihranek toplogrednih plinov.
To povečanje zagotavlja varovala za 
naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati 
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih 
obratih, da se izboljša njihova skupna 
bilanca toplogrednih plinov ter spodbudijo
dodatne naložbe v obrate z večjim učinkom 
na prihranek toplogrednih plinov. Najnižji 
prag 50 % zagotavlja varovala za naložbe 
v zmogljivost proizvodnje pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv v 
skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

Or. fr

Obrazložitev

Določitev najnižjega 50-odstotnega praga mora spodbuditi raziskave in naložbe v inovativne
načine proizvodnje naprednih biogoriv in podpreti možnost industrializacije. 50-odstotni 
prag, ki ustreza najvišji ravni, ki jo morajo doseči delujoči obrati do 1. julija 2014, bo 
omogočil enako obravnavo, ki bo spodbujala prevzemanje tveganj za naložbe v nove obrate 
za proizvodnjo naprednih biogoriv.

Predlog spremembe 151
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati 
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati 
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v vseh 
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obratih, da se izboljša njihovo skupno 
ravnovesje toplogrednih plinov, ter odvrniti
dodatne naložbe v obrate z nizkim 
učinkom na prihranek toplogrednih plinov.
To povečanje zagotavlja varovala za 
naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

obratujočih obratih, da se izboljša njihova 
skupna bilanca toplogrednih plinov ter
odvrnejo dodatne naložbe v obrate z 
nizkim učinkom na prihranek toplogrednih 
plinov. To povečanje zagotavlja varovala 
za naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

Or. en

Predlog spremembe 152
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Prehoda na napredna biogoriva ni mogoče doseči z omejitvijo uporabe konvencionalnih 
biogoriv. V ta namen je treba ustrezen poudarek nameniti področju raziskav in razvoja. 
Dokler ne obstajajo jasne znanstvene ocene o obsegu posrednih sprememb v rabi zemljišč, ni 
upravičeno omejevati konvencionalna biogoriva na raven porabe iz leta 2011.

Predlog spremembe 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 154
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Spremembe veljavnih pravnih aktov ne smejo povzročiti zapostavljanja določenih biogoriv. 
Prvotni cilj deleža v višini 10 % v letu 2020 mora biti neomejeno dosegljiv ob uporabi vseh 
biogoriv. Omejitev biogoriv prve generacije bi ogrozila obstoječe naložbe in omejila podjetja 
pri njihovi inovativnosti.

Predlog spremembe 155
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 

črtano
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obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

Or. de

Obrazložitev

Omejitev uporabe konvencionalnih biogoriv ne zagotavlja prehoda na napredna biogoriva. 
Za zagotovitev uspešnega in stroškovno učinkovitega spodbujanja naprednih biogoriv so 
pomembnejše ustrezne raziskave in razvoj. Za prehod na napredna biogoriva je odločilno, da 
se zagotovijo spodbude za preoblikovanje obstoječih objektov za proizvodnjo biogoriv, 
namesto da se ti objekti zaprejo.

Predlog spremembe 156
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 

črtano
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2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

Or. en

Obrazložitev

Predvidevanje Komisije o ničelni vsoti med konvencionalnimi in naprednimi biogorivi je v 
nasprotju z dejanskim stanjem, saj so sinergije med tema dvema vrstama goriv tako velike, da 
so gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s konvencionalnimi biogorivi, v Evropi in v Združenih 
državah Amerike prevzele vodilno vlogi pri gradnji obratov za pridobivanje naprednih 
biogoriv in pri tem uporabljajo kapital in sredstva od gospodarske dejavnosti z gorivi prve 
generacije. Tako imajo prizadevanja za omejitev konvencionalnih biogoriv, da bi tako 
spodbudili proizvodnjo naprednih biogoriv, popolnoma nasproten učinek.

Predlog spremembe 157
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 

črtano



PE513.032v01-00 64/106 AM\937595SL.doc

SL

2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

Or. en

Predlog spremembe 158
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno
vzpostaviti realen časovni okvir za države 
članice, kar zadeva poročanje o posrednih 
spremembah v rabi zemljišč.

Or. en
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Obrazložitev

Večkratno upoštevanje ni učinkovito orodje za doseganje ciljev iz te direktive in ga je zato 
treba umakniti iz te direktive.

Predlog spremembe 159
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin,
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno
vzpostaviti obvezne cilje za napredna 
biogoriva v skladu s časovnim 
razporedom, ki bo vlagateljem zagotovil 
predvidljivost in stabilnost, ob ohranjanju 
sedanje zmogljivosti in pričakovanih 
naložb.

Or. es

Predlog spremembe 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.
Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011.

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano ali energijo, 
kot je določeno v delu A Priloge VIII k 
Direktivi 2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja, oljnic in
energetskih rastlin, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na 3 % porabe končne energije v
prometu v letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.



AM\937595SL.doc 67/106 PE513.032v01-00

SL

Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se 
lahko upoštevajo pri doseganju ciljev 
Direktive 2009/28/ES, omejiti na delež 
tovrstnih pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki so bila porabljena v 
letu 2011.

Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011.
Za spodbujanje uporabe naprednih 
biogoriv je treba uvesti dodatne tržne 
spodbude za napredna biogoriva.

Or. sv

Predlog spremembe 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.
Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011.

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES
in Direktive 98/70/ES. Ne da bi se omejila 
skupna uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo 
treba delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, 
rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, ki 
se lahko upoštevajo pri doseganju ciljev 
Direktive 2009/28/ES in Direktive 
98/70/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011.

Or. en
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Predlog spremembe 163
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.
Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011.

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES (kot sta spremenjeni s to 
direktivo), ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.
Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2013.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije se ne sme izvesti na samovoljen način. Ker ta 
direktiva ne bo začela veljati pred koncem leta 2013, bo večina proizvajalcev v najboljšem 
primeru seznanjena z njo konec leta.

Predlog spremembe 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj 
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja 
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj 
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja 
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 166
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj 
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja 
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvedba 5-odstotne meje za biogoriva prve generacije bi ogrozila doseganje cilja iz Direktive 
2009/28/ES, v skladu s katerim morajo države članice zagotoviti, da bo delež energije iz 
obnovljivih virov energije v vseh vrstah prometa glede na porabo končne energije leta 2020 
znašal najmanj 10 %.

Predlog spremembe 167
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj 
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja 
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 

črtano
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2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

Or. en

Predlog spremembe 168
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja 
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh
obratov.

(10) Konvencionalna biogoriva so še 
vedno odločilnega pomena za doseganje
skupnega cilja 10 %. Glede na njihovo 
večjo razpoložljivost v primerjavi z 
naprednimi biogorivi bi morala leta 2020 
pokrivati najmanj 8 % porabe končne 
energije v prometu. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev obratov za 
pridobivanje konvencionalnih biogoriv.
Napredna biogoriva morajo do leta 2020 
pokrivati najmanj 2 % porabe končne 
energije.

Or. de

Obrazložitev

Ker naj bi se črtal tudi 5-odstotni cilj iz člena 3(4), je treba zgornjo uvodno izjavo prilagoditi 
temu. Določitev 5-odstotne meje za biogoriva prve generacije ne preprečuje uvoza iz tretjih 
držav, v katerih se spreminja namembnost gozdov in močvirij. Vendar ta pristop škoduje 
evropskemu kmetijstvu. Poleg tega obstaja nevarnost, da cilj 10-odstotnega deleža energije iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju ne bo dosežen.

Predlog spremembe 169
Christa Klaß

Predlog direktive
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj 
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

(10) Dostop do trga ostaja za biogoriva,
proizvedena v obratih, ki so obratovali 
pred koncem leta 2013, v celoti odprt. Zato 
ta direktiva o spremembi ne vpliva na 
zakonita pričakovanja upravljavcev teh 
obratov.

Or. de

Obrazložitev

Omejitev biogoriv prve generacije na 5 % ne more preprečiti uvoza iz tretjih držav, kjer se 
uničujejo gozdovi in močvirja. Poleg tega bi omejitev lahko povzročila zmanjšanje nasadov 
oljne repice v EU za do eno tretjino in preprečila procese diverzificiranja poljščin po načelu 
rotacije. Konec koncev bi omejitev spodkopala naložbe v biogoriva druge generacije, ki se 
razvijajo iz biogoriv prve generacije in iz biogospodarstva na splošno.

Predlog spremembe 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

(10) Triodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju skupnega cilja glede energije 
iz obnovljivih virov. Dostop do trga 
biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, ostaja v 
celoti odprt. Zato ta direktiva o spremembi 
ne vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov.
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Or. en

Predlog spremembe 171
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

(10) Osemodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov.

Or. en

Obrazložitev

Razmisliti bi bilo treba o skupnem cilju za konvencionalna in napredna biogoriva.

Predlog spremembe 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 

(10) Štiriodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
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vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov.

Or. sv

Predlog spremembe 173
Dan Jørgensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

(10) Štiriodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov.

Or. en

Predlog spremembe 174
Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja za delež energije iz obnovljivih virov.
Posledično ostaja dostop do trga biogoriv, 
proizvedenih v obratih, ki so obratovali 
pred koncem leta 2013, v celoti odprt. Zato 
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vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

ta direktiva o spremembi ne vpliva na 
zakonita pričakovanja upravljavcev teh 
obratov.

Or. fr

Predlog spremembe 175
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

(10) Sedemodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2014, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov.

Or. en

Obrazložitev

1. V skladu s predlogom spremembe 1. 2. Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije se ne 
sme izvesti na samovoljen način. Ker ta direktiva ne bo začela veljati pred koncem leta 2013, 
bo večina proizvajalcev v najboljšem primeru seznanjena z njo konec leta. Takrat bodo že 
pripravljeni na upravljanje obratov v letu 2014.

Predlog spremembe 176
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v (10) Petodstotna meja, določena v 
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členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov. Vendar pa 
morajo biogoriva druge generacije imeti 
delež, večji od 5%.

Or. en

Predlog spremembe 177
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V prometnem sektorju bi bilo treba 
spodbujati rabo električne energije iz 
obnovljivih virov. Poleg tega je treba 
spodbujati ukrepe za energetsko 
učinkovitost in varčevanje z energijo.

Or. en

Predlog spremembe 178
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 

črtano
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Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič.

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi temeljnih dvomov o metodologiji za izračun faktorjev posrednih sprememb v rabi 
zemljišč se je sama Komisija odločila proti uporabi faktorjev posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za namene izračunov. Zato se zdi protislovno, da bi te zapise uporabljali za namene 
poročanja. Modeli, ki jih je uporabljal samo Mednarodni raziskovalni inštitut za prehransko 
politiko (IFPRI), kažejo velike razlike v vrednostih posrednih sprememb v rabi zemljišč med 
bioetanolom in biodizlom. Nasprotno pa modeli, ki jih je uporabljala Kalifornijska okoljska 
agencija (CARB) v ZDA, kažejo podobne vrednosti za koruzni etanol in dizelsko gorivo iz 
oljne repice, ki se proizvajata na srednjem Zahodu.

Predlog spremembe 179
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič. .

črtano

Or. en

Predlog spremembe 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič. 

(11) Ocena učinka, ki jo je izvedla 
Komisija, je pokazala, da so ocenjene
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč kljub boljšemu razumevanju in 
nedavnim znanstvenim izboljšavam 
občutljive na pomanjkljivosti in omejitve 
modelov, uporabljenih za določitev 
specifičnih vrednosti emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
posamezne vrste poljščin. Zato podatki 
niso dovolj zanesljivi, da bi jih uvedli v 
zakonodajni akt.

Or. es

Predlog spremembe 181
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič. .

(11) Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz biomase, 
pridobljene z večjim donosom poljščin, ali 
iz odpadnih surovin, bi bilo treba določiti 
faktor emisij nič.

Or. en

Obrazložitev

Znanstvena podlaga ter metodologija in podatki, ki so bili uporabljeni za oceno posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, so zelo dvomljivi. Zato ni primerno, da se vključijo v poročilo 
držav članic.
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Predlog spremembe 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič. .

(11) Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
surovin ali povečanja donosa, bi bilo treba 
določiti faktor emisij nič.

Or. en

Predlog spremembe 183
Bas Eickhout

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES.
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič. .

(11) Da bi zagotovili ustrezno 
utemeljenost ciljev Unije na področju 
prihrankov emisij toplogrednih plinov ter 
energije iz obnovljivih virov, je treba pri 
izračunu prihrankov emisij toplogrednih 
plinov, ki jih zahtevajo trajnostna merila 
iz direktiv 2009/28/ES in 1998/70/ES, 
upoštevati emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč. Prav tako je 
treba za dosego cilja člena 7a(2) 
upoštevati emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, da bi zagotovili 
ustrezne spodbude za biogoriva z nizkim 
učinkom posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
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surovin, bi bilo treba določiti faktor emisij 
nič.

Or. en

Predlog spremembe 184
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES.
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič. .

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES od leta 
2015 naprej. Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
surovin, bi bilo treba določiti faktor emisij 
nič. .

Or. en

Obrazložitev

Poročanje o posrednih spremembah v rabi zemljišč bi moralo biti obvezno od leta 2015.

Predlog spremembe 185
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pregled in prilagoditev te 
metodologije bi morala upoštevati dejstvo, 
da so podjetja že ogromno vlagala na 
podlagi sedanje zakonodaje. 

Or. fr



AM\937595SL.doc 81/106 PE513.032v01-00

SL

Predlog spremembe 186
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Prostovoljni sistemi, ki jih priznava 
Evropska komisija, so glavna orodja, ki 
jih uporabljajo gospodarski subjekti za 
izkazovanje skladnosti s trajnostnimi 
merili iz člena 7 b Direktive 98/70/ES in 
člena 17 Direktive 2009/28/ES. Vendar pa 
ni opredeljenih meril, ki bi jih morali ti 
sistemi izpolnjevati, da bi pridobili 
priznanje. Zato je treba določiti jasnejša 
pravila. Samo sistemi, ki določajo 
učinkovite mehanizme za zagotavljanje 
neodvisnosti in zanesljivosti revizij ter 
udeležbe lokalnih in domorodnih 
skupnosti, so skladni s to direktivo. Ti 
sistemi bi morali poleg tega vključevati 
jasna in stroga pravila o izključitvi pošiljk 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv iz sistema, če kršijo njegove 
določbe. Komisija bi morala za 
spremljanje in uresničevanje učinkovitega 
izvajanja sistemov imeti možnost dostopa 
do celotne ustrezne dokumentacije, ki 
vzbuja zaskrbljenost glede prestopkov, in 
njenega razkritja.

Or. en

Predlog spremembe 187
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Direktiva 98/70/ES in Direktiva 
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2009/28/ES ne vsebujeta nobenih določb v 
zvezi s postopkom priznavanja teh 
prostovoljnih sistemov, zato nista 
učinkoviti pri zagotavljanju skladnosti s 
trajnostnimi merili in pregledni. Zato je 
ustrezno, da Komisija določi obvezne 
minimalne zahteve, na podlagi katerih ti 
sistemi dajejo podlago za domnevo o 
skladnosti s trajnostnimi merili.

Or. en

Predlog spremembe 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Raba zemljišč za pridelavo surovin 
za biogoriva ne bi smela povzročati 
razseljevanja lokalnih in domorodnih 
skupnosti. V ta namen bi bilo treba šteti za 
trajnostna le pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, katerih proizvodnja ne 
vpliva na pravice lokalnih in domorodnih 
skupnosti.

Or. sv

Predlog spremembe 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Raba zemljišč za pridelavo surovin 
za biogoriva ne bi smela povzročati 
razseljevanja lokalnih in domorodnih 
skupnosti. V ta namen bi bilo treba šteti za 
trajnostna le pogonska biogoriva in druga 
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tekoča biogoriva, katerih proizvodnja ne 
vpliva na pravice lokalnih in domorodnih 
skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 190
Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Raba zemljišč za pridelavo surovin 
za biogoriva ne bi smela povzročati 
razseljevanja lokalnih in domorodnih 
skupnosti Zato bi bilo treba zemljišča 
avtohtonih skupnosti še posebej zaščititi.

Or. fr

Predlog spremembe 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Proizvodnja biogoriv ne bi smela 
ogroziti pravic lokalnih in domorodnih 
skupnosti do zemlje. Zato mora Unija v 
trajnostna merila uvesti posebne ukrepe 
za zaščito pravic teh skupnosti do zemlje.

Or. en

Predlog spremembe 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Gozdovi nudijo človeštvu širok 
nabor ključnih okoljskih, gospodarskih in 
socialnih koristi in storitev, kot so 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
zagotavljanje surovin z nizkimi emisijami 
in ekosistemskih funkcij ter zaščita 
podnebnega sistema. Direktiva o 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov 
že določa trajnostna merila za biomaso, ki 
temelji na gozdarstvu, Evropska komisija 
pa bo podala tudi dodatna priporočila v 
zvezi s trajnostnimi merili za trdno 
biomaso za obravnavanje pomislekov, 
povezanih z naraščajočim 
povpraševanjem po uvoženi lesni biomasi. 
Države članice imajo vzpostavljene 
ustrezne instrumente in predpise, ki ščitijo 
trajnostnost gozdne biomase. V izogib 
podvajanju predpisov in upravni 
obremenitvi je v tej direktivi treba določiti 
nova trajnostna merila za gozdno 
biomaso.

Or. en

Predlog spremembe 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 

črtano
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morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

Or. en

Predlog spremembe 194
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Utemeljitev uporabe metodologije ne bi smela sama po sebi temeljiti na najnovejših 
razpoložljivih znanstvenih spoznanjih, temveč na odgovoru na vprašanje, ali je osnovni 
pristop mogoče dejansko in resnično opredeliti kot znanstven.
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Predlog spremembe 195
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zaenkrat še ni bila vzpostavljena trdna in ustrezna znanstvena podlaga, ki bi upravičevala 
tovrstno metodologijo in njeno uporabo. Poleg tega je ta pristop v nasprotju z zagotavljanjem 
potrebne pravne varnosti.

Predlog spremembe 196
Erik Bánki

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 

črtano
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vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Ni trdne in ustrezne znanstvene podlage, na kateri bi utemeljili in uporabljali to metodologijo, 
poleg tega je ta pristop v nasprotju s potrebo po regulativni varnosti.

Predlog spremembe 197
Britta Reimers

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

(12) Komisija bi morala redno
pregledovati seznam naprednih biogoriv, 
ki so na voljo na trgu, ki je določen v 
Prilogi IX, da bi ga prilagodila 
tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Or. es

Predlog spremembe 199
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi

(12) Komisija bi morala do leta 2018
pregledati metodologijo za ocenjevanje 
faktorjev emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč iz prilog VIII in 
V k Direktivi 2009/28/ES oziroma 
Direktivi 98/70/ES z vidika prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. Za 
ta namen bi morala Komisija, če je to 
utemeljeno z najnovejšimi razpoložljivimi 
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dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

znanstvenimi dokazi, revidirati predlagane 
faktorje za posredne spremembe v rabi 
zemljišč za skupine poljščin, uvesti 
faktorje za dodatne ravni razčlenitve ter 
vključiti dodatne vrednosti, če se na trgu 
pojavijo nove surovine za biogoriva.
Takšna revizija mora biti v obliki predloga 
za spremembo te direktive, ki se sprejme 
po rednem zakonodajnem postopku.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora pregledati poročanje o posrednih spremembah v rabi zemljišč do leta 2018, 
da bi preučila morebitne spremembe te direktive, vključno z morebitno uvedbo faktorjev 
posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 200
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES
(kot sta spremenjeni s to direktivo) z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva. O spremenjenem predlogu bi se 
bilo treba posvetovati z vodilnimi 
znanstveniki na vseh zadevnih področjih 
in z vsemi zainteresiranimi stranmi.
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Or. en

Obrazložitev

Posvetovati se je treba z vodilnimi znanstveniki na vseh zadevnih področjih, saj bodo 
odločitve dejansko spremenile preživljanje ljudi.

Predlog spremembe 201
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 
za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in jih je treba vključiti v 
pristop iz te direktive, da se zagotovi 
ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot ukrep za 
zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Druge ukrepe za zmanjšanje 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, na 
primer uporabo soproizvodov, povečanje 
donosov in učinkovitosti proizvodnje ter 
pridelavo poljščin na opuščenih ali 
neuporabljenih zemljiščih, bi morala 
oceniti Komisija z namenom vključitve teh 
ukrepov v direktive v smislu dodatne 
vrednosti, kot je model, že določen v 
točki 7 dela C Priloge IV k 
Direktivi 98/70/ES in v točki 7 dela C 
Priloge V k Direktivi 2009/28/ES za 
biomaso, pridobljeno na saniranem 
degradiranem zemljišču.

Or. es

Predlog spremembe 202
Gilles Pargneaux

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 
za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in jih je treba vključiti v 
pristop iz te direktive, da se zagotovi 
ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 
za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in jih je treba vključiti v 
pristop iz te direktive, da se zagotovi 
ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč. Vseeno bi bilo 
treba še naprej podpirati uporabo teh 
degradiranih zemljišč za pridelavo 
biogoriv, če ne povzroča posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

Or. fr

Predlog spremembe 203
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 
za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in jih je treba vključiti v 
pristop iz te direktive, da se zagotovi 
ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 
za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in je treba zmanjšati njihovo 
število in jih vključiti v pristop iz te 
direktive, da se zagotovi ohranitev 
skladnosti skupnih ukrepov za zmanjšanje 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.

Or. en
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Obrazložitev

Izboljšanje kakovosti degradiranih zemljišč, zlasti zemljišč na pobočjih, prispeva k 
zmanjševanju tveganja naravnih nesreč, npr. plazov, pri čemer se zemljišče uporablja tudi v 
koristne namene, npr. za pridobivanje rastlinskih snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
energije, tudi v obliki biogoriva. Zmanjševanje emisij ogljika ni samo sebi namen, temveč ga 
je treba upoštevati v okviru najsplošnejše oblike zaščite, to je zmanjševanja tveganja naravnih 
nesreč s hudimi posledicami.

Predlog spremembe 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da se omogoči prilagoditev direktiv 
2009/28/ES in 98/70/ES inovacijskemu in 
znanstvenemu napredku ter vzpostavi 
varnost naložb, bi morala Evropska unija 
spodbujati uporabo biogoriv z najvišjimi 
prihranki toplogrednih plinov, ki so 
gonilo politike o biogorivih v Evropi. Zato 
bi bilo treba metodologijo za izvedbo 
ocene skupnih prihrankov CO2 v 
življenjskem ciklu za posamezna biogoriva 
spremeniti tako, da se vključijo prihranki 
CO2 med proizvodnjo končnega goriva, 
saj bo vsako biogorivo (v celoti ali delno) 
imelo drugačen vpliv na končno gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev najboljše rešitve za biogoriva je treba vse oceniti pravično in v celoti. Za 
mešanico ne obstaja ena sama rešitev, kar zadeva biogoriva; zato je treba vsako oceniti 
posebej v smislu skupnega CO2, da se zagotovi poštena konkurenca in pravilne okoljske 
odločitve. Z ovrednotenjem vsakega biogoriva glede njegove energetske in podnebne 
učinkovitosti bo Evropska unija sprejela pravilne znanstvene odločitve glede biogoriv za 
okrepitev političnega okvira.

Predlog spremembe 205
Gilles Pargneaux
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) V prometnem sektorju bi bilo treba 
spodbujati uporabo električne energije iz 
obnovljivih virov energije. Države članice 
bi si zato morale prizadevati za povečanje 
deleža električne energije iz obnovljivih 
virov v energetskem sektorju skozi čas in 
hkrati spodbujati uveljavljanje električnih 
vozil na trgu. Prav tako bi morale imeti 
države članice pravico, da svoja finančna 
sredstva, ki so sedaj v celoti ali delno 
usmerjena v doseganje deleža energije iz 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja, oljnic in drugih na 
zemljiščih gojenih energetskih poljščin, 
vlagajo v energijo iz obnovljivih virov, 
zlasti vetrno, sončno in geotermalno 
energijo ter energijo plimovanja, ki so se 
izkazale za obnovljive in trajnostne. 

Or. fr

Predlog spremembe 206
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali 
so izpolnjena trajnostna merila v zvezi 

črtano
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z biogorivi, merili in geografskim 
obsegom za določanje visoko 
raznovrstnega travinja, metodologijo za 
računanje emisij toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu in poročanje o njih, 
metodologijo za računanje emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, 
dovoljenimi ravnmi vsebnosti kovinskih 
dodatkov v gorivih, dovoljenimi 
analitičnimi metodami v zvezi 
s specifikacijami za goriva ter 
odstopanjem parnega tlaka, dovoljenega
za motorni bencin, ki vsebuje bioetanol.

Or. en

Predlog spremembe 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli 
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi 
z biogorivi, merili in geografskim obsegom 
za določanje visoko raznovrstnega travinja, 
metodologijo za računanje emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in 
poročanje o njih, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, dovoljenimi 
ravnmi vsebnosti kovinskih dodatkov v 
gorivih, dovoljenimi analitičnimi 
metodami v zvezi s specifikacijami za 
goriva ter odstopanjem parnega tlaka, 

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli 
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi 
z biogorivi, merili in geografskim obsegom 
za določanje visoko raznovrstnega travinja, 
metodologijo za računanje emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in 
poročanje o njih, dovoljenimi ravnmi 
vsebnosti kovinskih dodatkov v gorivih, 
dovoljenimi analitičnimi metodami v zvezi 
s specifikacijami za goriva ter odstopanjem 
parnega tlaka, dovoljenega za motorni 
bencin, ki vsebuje bioetanol.
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dovoljenega za motorni bencin, ki vsebuje 
bioetanol.

Or. en

Predlog spremembe 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli 
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi 
z biogorivi, merili in geografskim obsegom 
za določanje visoko raznovrstnega travinja, 
metodologijo za računanje emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in 
poročanje o njih, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, dovoljenimi 
ravnmi vsebnosti kovinskih dodatkov v 
gorivih, dovoljenimi analitičnimi 
metodami v zvezi s specifikacijami za 
goriva ter odstopanjem parnega tlaka, 
dovoljenega za motorni bencin, ki vsebuje 
bioetanol.

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli 
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi 
z biogorivi, merili in geografskim obsegom 
za določanje visoko raznovrstnega travinja, 
metodologijo za računanje emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in 
poročanje o njih, dovoljenimi ravnmi 
vsebnosti kovinskih dodatkov v gorivih, 
dovoljenimi analitičnimi metodami v zvezi 
s specifikacijami za goriva ter odstopanjem 
parnega tlaka, dovoljenega za motorni 
bencin, ki vsebuje bioetanol.

Or. en

Predlog spremembe 209
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti 
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije v zvezi s seznamom 
surovin za biogoriva, ki so večkrat 
upoštevana pri doseganju cilja iz člena 
3(4), energijsko vsebnostjo goriv, ki se 
uporabljajo v prometu, merili in 
geografskim obsegom za določanje 
travinja z visoko biotsko raznovrstnostjo, 
metodologijo za računanje emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter 
metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 210
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 
biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi s seznamom
naprednih biogoriv, energijsko vsebnostjo 
goriv, ki se uporabljajo v prometu, merili 
in geografskim obsegom za določanje 
travinja z visoko biotsko raznovrstnostjo 
ter metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
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sprememb v rabi zemljišč ter 
metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

Or. es

Predlog spremembe 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 
biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč ter 
metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi z energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

Or. en

Predlog spremembe 212
Erik Bánki
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Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 
biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za računanje 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi z energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za računanje
količine biomase, ki ne povzroča emisij 
zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč,
ter metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s pogonskimi 
biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi.

Or. en

Obrazložitev

Večkratno upoštevanje je neskladno s ciljem o povečanju prihranka toplogrednih plinov, 
poleg tega je ta pristop v nasprotju s potrebo po regulativni varnosti, brez katere ne bo 
naložb.

Predlog spremembe 213
Sophie Auconie

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi z energijsko 
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biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč ter 
metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

Or. fr

Predlog spremembe 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 
biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč ter 
metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi z energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

Or. it
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Predlog spremembe 215
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 
biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za računanje 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi s seznamom 
surovin za biogoriva, ki so upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za računanje 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

Or. de

Obrazložitev

Spremembe veljavnih pravnih aktov ne smejo povzročiti zapostavljanja določenih biogoriv. 
Večkratno upoštevanje biogoriv najnovejše generacije bi poleg tega oslabilo cilj 10 % za leto 
2020.

Predlog spremembe 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi (20) Komisija bi morala na podlagi 
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najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva.

Or. en

Predlog spremembe 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva.

Or. es

Predlog spremembe 218
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi (20) Komisija bi morala na podlagi 
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najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov, financiranih iz 
javnih sredstev, pregledati učinkovitost 
ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri 
omejevanju emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč v Uniji in tretjih 
državah, ki izvažajo v Unijo, ter obravnavi 
načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva z vključitvijo ocenjenih 
faktorjev emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč v trajnostni 
sistem takoj, ko začne veljati ta direktiva.
Komisija bo predlagala tudi dodatne 
ukrepe, kot je možna prepoved uvoza 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki prispevajo k povečanim 
emisijam zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi morali vključevati 
določitev ustreznih trajnostnih meril za 
napredna biogoriva.

Or. en
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Predlog spremembe 220
Bas Eickhout

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo usklajenih ukrepov za zagotovitev 
trajnostnosti naprednih goriv za promet v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

Or. en

Predlog spremembe 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi morali vključevati 
trajnostna merila za spodbujanje 
naprednih biogoriv. Komisija bi morala 
izvesti ustrezno analizo za oceno vpliva 
izvajanja te direktive na gozdarski sektor 
in z njim povezane proizvodne dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 222
Julie Girling

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov do leta 2018
pregledati učinkovitost ukrepov, uvedenih 
s to direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, po tem pa lahko
obravnava uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v trajnostni sistem s 
1. januarjem 2021.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora pregledati poročanje o posrednih spremembah v rabi zemljišč do leta 2018, 
da bi preučila morebitne spremembe te direktive, vključno z morebitno uvedbo faktorjev 
posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 223
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
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navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.
Komisija bi morala opraviti ustrezno 
analizo za oceno vpliva pogojev izvajanja 
te direktive na sektorje, ki uporabljajo 
biomaso.

Or. fr

Predlog spremembe 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zlasti je pomembno, da se Komisija 
pri izvajanju te direktive med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(21) Zlasti je pomembno, da se Komisija 
pri izvajanju te direktive med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki iz 
gozdarstva in panog, ki temeljijo na 
gozdarstvu, ter kmetijstva. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. en

Predlog spremembe 225
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zlasti je pomembno, da se Komisija 
pri izvajanju te direktive med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 

(21) Zlasti je pomembno, da se Komisija 
pri izvajanju te direktive med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
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tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

tudi z ustreznimi strokovnjaki iz 
gozdarstva in kmetijstva. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Or. fr


