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Predlog spremembe 226
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremembe Direktive 98/70/ES Spremembe Direktive 98/70/ES, kot je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/30/ES z dne 
23. aprila 2009

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 227
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Države članice od dobaviteljev 
zahtevajo, da zagotovijo dajanje na trg 
motornega bencina z največjo 
vsebnostjo kisika 2,7 % in največjo 
vsebnostjo etanola 5 % do konca leta 
2018, in lahko zahtevajo, da se tovrstno 
gorivo da na trg za dlje, če menijo, da je 
to potrebno. Zagotoviti morajo, da 
potrošniki neposredno pri točilnem 
avtomatu prejmejo ustrezne informacije 
o vsebnosti biogoriva v motornem 
bencinu in zlasti o ustrezni uporabi 
različnih mešanic motornega bencina. v 
zvezi s tem se priporočila glede 
označevanja iz standarda EN228: 2012 
upoštevajo na vseh bencinskih črpalkah v 
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EU.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu z določbami člena 3(2) je treba zagotoviti, da zaščitna vrsta bencina ostane dlje 
časa razpoložljiva za vozila, ki ne morejo uporabljati bencina E10. Prav tako je treba 
zagotoviti, da potrošniki prejmejo ustrezne informacije neposredno pri točilnem avtomatu.

Predlog spremembe 228
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V prvem odstavku člena 4 se tretji 
pododstavek nadomesti z naslednjim:
„Kadar delež FAME, primešanih 
dizelskemu gorivu, presega 7 %, države 
članice zagotovijo, da so potrošnikom na 
voljo ustrezne informacije o vsebnosti 
FAME neposredno pri točilnem 
avtomatu.“

Or. en

Obrazložitev

Glede na predlagano črtanje člena 21 v Direktivi 2009/28/ES se zdi potrebno, da se v 
Direktivo 98/70/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/30/ES, vstavi obveznost glede 
označevanja biodizelskega goriva, ki vsebuje več kot 7 % FAME, pri točilnem avtomatu.

Predlog spremembe 229
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Države članice od dobaviteljev
zahtevajo, da kolikor mogoče postopoma 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva in energijo, dobavljeno 
do 31. decembra 2025, za do 13 % glede 
na izhodiščni standard za goriva iz 
odstavka 5(b). To zmanjšanje zajema:
(a) 9 % do 31. decembra 2025. Države 
članice […] v okviru tega zmanjšanja od 
dobaviteljev zahtevajo, da izpolnijo 
naslednje vmesne cilje: 2 % do 31. 
decembra 2014, 4 % do 31. decembra 
2017 in 6 % do 31. decembra 2020;
(b) […] cilj dodatnih 2 % do 31. 
decembra 2022 ob upoštevanju člena 
9(1)(h), ki bo dosežen z eno ali obema od 
naslednjih metod:
(i) dobavo energije za transport, 
namenjene uporabi v katerem koli tipu 
cestnega vozila ali necestne mobilne 
mehanizacije (vključno s plovili za 
celinske plovne poti), kmetijskega ali 
gozdarskega traktorja ali plovila za 
rekreacijo;
(ii) uporabo katere koli tehnologije 
(vključno z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika), ki lahko 
zmanjša emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu na enoto energije iz 
dobavljenega goriva ali energije;
(c) […] cilj dodatnih 2 % do 31. 
decembra 2022 ob upoštevanju člena 
9(1)(i), ki se […] doseže z uporabo 
kreditov, pridobljenih v okviru 
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega 
protokola, in sicer pod pogoji, 
opredeljenimi v Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003, ki vzpostavljajo sistem 
za trgovanje s pravicami do emisij 
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toplogrednih plinov v Skupnosti, za 
zmanjšanje v sektorju dobave goriva. Ta 
odstavek ne posega v metodologije iz 
odstavka 5.
Države članice pri ugotavljanju skladnosti 
s pododstavkoma (a) in (b) zagotovijo, da 
največji prispevek dobaviteljev biogoriv, ki 
povzročajo posredne spremembe v rabi 
zemljišč, kot so določena v Prilogi V, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi dobavitelji goriva lažje dosegli cilj 6-odstotnega prihranka emisij, ob upoštevanju 
uvedbe letnih emisij, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene 
rabe zemljišča, bi bilo treba rok za dosego cilja prestaviti z leta 2020 na leto 2022, poleg tega 
pa bi bilo treba začrtati jasno pot k njegovi uresničitvi. To zagotavlja 8 let (povprečna 
vračilna doba teh obratov) zaščite naložb, izvedenih tudi tik pred sprejetjem te direktive.

Predlog spremembe 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Države članice od dobaviteljev 
zahtevajo, da kolikor mogoče postopoma 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva in energijo, dobavljeno 
do 31. decembra 2025, za do 13 % glede 
na izhodiščni standard za goriva iz 
odstavka 5(b). To zmanjšanje zajema:
(a) 9 % do 31. decembra 2025. Države 
članice [...] v okviru tega zmanjšanja od 
dobaviteljev zahtevajo, da izpolnijo 
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naslednje vmesne cilje: 2 % do 31. 
decembra 2014, [...] 4 % do 31. 
decembra 2017 in 6 % do 31. decembra 
2020;
(b) okvirni cilj dodatnih 2 % do 31. 
decembra 2020 ob upoštevanju člena 
9(1)(h), ki bo dosežen z eno ali obema od 
naslednjih metod:
(i) dobavo energije za transport, 
namenjene uporabi v katerem koli tipu 
cestnega vozila ali necestne mobilne 
mehanizacije (vključno s plovili za 
celinske plovne poti), kmetijskega ali 
gozdarskega traktorja ali plovila za 
rekreacijo;
(ii) uporabo katere koli tehnologije 
(vključno z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika), ki lahko 
zmanjša emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu na enoto energije iz 
dobavljenega goriva ali energije;
(c) okvirni cilj dodatnih 2 % do 31. 
decembra 2020 ob upoštevanju člena 
9(1)(i), ki se […] doseže z uporabo 
kreditov, pridobljenih v okviru 
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega 
protokola, in sicer pod pogoji, 
opredeljenimi v Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003, ki vzpostavljajo sistem 
za trgovanje s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov v Skupnosti, za 
zmanjšanje v sektorju dobave goriva.
Države članice pri ugotavljanju skladnosti 
s pododstavkoma (a) in (b) zagotovijo, da 
največji prispevek dobaviteljev biogoriv, ki 
povzročajo posredne spremembe v rabi 
zemljišč, kot so določena v Prilogi V, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.“

Or. en
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Predlog spremembe 231
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 2 se uvodni del nadomesti 
z naslednjim:
„2. Države članice z zagotovitvijo goriv z 
nizko vsebnostjo ogljika od dobaviteljev 
zahtevajo, da kolikor mogoče postopoma 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva in energijo, dobavljeno 
do 31. decembra 2020, za do 10 % glede 
na izhodiščni standard za goriva iz 
odstavka 5(b). To zmanjšanje zajema:“

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se spodbuja povpraševanje po gorivih z nizko vsebnostjo ogljika in njihova 
promocija.

Predlog spremembe 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„(a) 6 % do 31. decembra 2020. Države 
članice […] v okviru tega zmanjšanja od 
dobaviteljev zahtevajo, da izpolnijo 
naslednji vmesni cilj: 4 % do leta 2018;“
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Predlog spremembe 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) v točki (b) odstavka 2 se točka (ii) 
nadomesti z naslednjim:
„(ii) uporabo katere koli tehnologije 
(vključno z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika ali zajemanjem in 
uporabo ogljika v prometne namene), ki 
lahko zmanjša emisije toplogrednih 
plinov v življenjskem ciklu na enoto 
energije iz dobavljenega goriva ali 
energije;“

Or. en

Obrazložitev

Obstaja veliko možnosti za uporabo neizogibnih industrijskih odpadnih plinov (kot je CO iz 
proizvodnje jekla) za proizvodnjo etanola ali drugih tekočih goriv za promet s postopkom 
mikrobiološke fermentacije.

Predlog spremembe 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 2 se vstavi naslednja točka 
(ca):
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„(ca) Države članice zagotovijo, da 
največji prispevek biogoriv, proizvedenih 
iz žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo 
sladkorja, oljnic ali namenskih 
energetskih poljščin, za namene 
skladnosti s ciljem iz prvega pododstavka 
ne presega količine energije, ki ustreza 
5 % porabe končne energije v prometu do 
leta 2020, kot naj bi po ocenah znašal 
delež ob koncu leta 2011.“

Or. en

Predlog spremembe 235
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Vsaka država članica za namene 
odstavkov 2(a) in (b) zagotovi, da največji 
prispevek energije iz biogoriv, ki 
povzročajo posredne spremembe v rabi 
zemljišč, kot so določena v Prilogi V, 
znaša največ 3 % porabe končne energije 
v prometu leta 2020 v zadevni državi 
članici.“

Or. en

Predlog spremembe 236
Anne Delvaux

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
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Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice zagotovijo, da največji 
prispevek biogoriv, ki ga dobavitelji 
zagotovijo za namene iz odstavkov (a) in 
(b), ne presega največjega prispevka, 
določenega v členu 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES za rok do 
31. decembra 2017.“

Or. en

Obrazložitev

Dokler ne začnejo veljati faktorji posrednih sprememb v rabi zemljišč, bi bilo treba omejitev 
razširiti na direktivo o kakovosti goriv, da bi omejili posredne spremembe v rabi zemljišč 
zaradi skladnosti s ciljem 6-odstotne dekarbonizacije. Zato bi morale države članice 
zagotoviti, da dobavitelji ne presežejo omejitve pri izpolnjevanju obveznosti iz direktive o 
kakovosti goriv, vključno z morebitnimi vmesnimi cilji.

Predlog spremembe 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) vstavi se naslednji odstavek 2a:
„2a. Države članice od dobaviteljev 
zahtevajo, da zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva in 
dobavljene energije na linearen način od 
leta 2020, da bi do 31. decembra 2025 
dosegle 10-odstotno zmanjšanje glede na 
izhodiščni standard za goriva iz odstavka 
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5(b).“

Or. en

Predlog spremembe 238
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovin, 
pridobljenih iz kmetijskih ali gozdarskih 
ostankov, razen če se dokaže, da to ne 
povzroča poslabšanja delovanja kmetijstva 
in ekosistemov. Količina kmetijskih 
ostankov, ki mora ostati na zemljišču iz 
kmetijskih in ekoloških razlogov, se določi 
na podlagi regionalnih in, kadar je to 
ustrezno, podregionalnih ekoloških, 
kmetijskih in geografskih značilnosti, med 
katere med drugim spadajo vsebnost 
organskih snovi v zemlji, rodovitnost tal, 
mikrobiologija tal, sposobnost 
zadrževanja vode in skladiščenje ogljika. 
Ta odstavek ne zajema surovin, 
pridobljenih iz kmetijskih ostankov, 
proizvedenih med predelavo poljščin 
zunaj v hrano ali druge proizvode izven 
polj. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovin, 
pridobljenih ostankov iz gospodarjenja z 
gozdovi, razen če se dokaže, da to ne 
povzroča poslabšanja delovanja 
ekosistemov.“

Or. en
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Obrazložitev

Kmetijski ostanki so vir hranil za poljščine ter varujejo pred erozijo tal in izgubo biotske 
raznovrstnosti. Te ekološke funkcije lahko ogrozi odstranitev presežnih količin kmetijskih 
ostankov, ki so nastali med pobiranjem pridelkov. Gozdarski ostanki so vir hranil in varujejo 
pred izgubo biotske raznovrstnosti. Te ekološke funkcije lahko ogrozi odstranitev presežne 
količine ostankov, ki je odvisna od regionalnih pogojev.

Predlog spremembe 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednji odstavek 6: črtano
„6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih 
postopkih proizvodnje biogoriv, količinah 
in emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva, vključno z ocenjenimi 
emisijami zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč iz Priloge V. Države članice 
te podatke sporočajo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednji odstavek 6: črtano
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„6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih 
postopkih proizvodnje biogoriv, količinah 
in emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva, vključno z ocenjenimi 
emisijami zaradi posrednih sprememb v
rabi zemljišč iz Priloge V. Države članice 
te podatke sporočajo Komisiji.“

Or. es

Predlog spremembe 241
Britta Reimers

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednji odstavek 6: črtano
„6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih 
postopkih proizvodnje biogoriv, količinah 
in emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva, vključno z ocenjenimi 
emisijami zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč iz Priloge V. Države članice 
te podatke sporočajo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 242
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a



AM\937596SL.doc 15/91 PE513.033v01-00

SL

Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednji odstavek 6: črtano
„6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih 
postopkih proizvodnje biogoriv, količinah 
in emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva, vključno z ocenjenimi 
emisijami zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč iz Priloge V. Države članice 
te podatke sporočajo Komisiji.“

Or. de

Obrazložitev

Ker hipoteze glede sprememb v rabi zemljišč ni mogoče znanstveno preveriti, ni ustrezne 
pravne podlage za obveznost glede poročanja. To obveznost je zato treba odpraviti. Med 
letoma 1989 in 2009 na svetovni ravni skoraj ni bilo sprememb na območjih, ki se 
uporabljajo za pridelavo zelenjave: skupna površina je leta 1989 znašala 1,52 in leta 2009 
1,53 milijarde hektarjev (+0,96 %). Medtem ko se je v istem obdobju proizvodnja zelenjave 
povečala za 52 % (s 5,1 na 7,7 milijarde ton), se je svetovna proizvodnja biogoriv povečala z 
12 na 72 milijonov ton.

Predlog spremembe 243
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih postopkih 
proizvodnje biogoriv, količinah in emisijah 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva, vključno 
z ocenjenimi emisijami zaradi posrednih 

6. Od leta 2015 dobavitelji goriv vsako leto 
organu, ki ga je imenovala država članica, 
poročajo o novih postopkih proizvodnje 
biogoriv, količinah in emisijah 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva, vključno 
z ocenjenimi emisijami zaradi posrednih 
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sprememb v rabi zemljišč iz Priloge V.
Države članice te podatke sporočajo 
Komisiji.“

sprememb v rabi zemljišč iz Priloge V.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 244
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih postopkih 
proizvodnje biogoriv, količinah in emisijah 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva, 
vključno z ocenjenimi emisijami zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge V. Države članice te podatke 
sporočajo Komisiji.“

6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih postopkih 
proizvodnje biogoriv, količinah in emisijah 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva. Države 
članice te podatke sporočajo Komisiji.“

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za poročanje o posrednih spremembah v rabi zemljišč, ki temelji na sporni 
znanstveni podlagi, ni upravičena. Zato se ta zahteva za poročanje črta. Poročanje na 
podlagi vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč, ki ga predlaga Komisija, bi 
nakazovalo emisije toplogrednih plinov, ki naj bi jih povzročila biogoriva, ki pa niso 
znanstveno dokazane. Domneve o posrednih spremembah v rabi zemljišč ni bilo mogoče 
znanstveno potrditi, zato to ni ustrezna podlaga za zakonodajni predlog.

Predlog spremembe 245
Gaston Franco
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 5 se uvodno besedilo 
prvega pododstavka nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„5. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a, 
ki zadevajo zlasti:“

Or. fr

Predlog spremembe 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek 6a:
„6a. Države članice zagotovijo, da največji 
skupni prispevek, ki ga za namene 
skladnosti s cilji iz odstavka 2 dobavitelji 
zagotovijo s pogonskimi biogorivi in 
drugimi tekočimi biogorivi, proizvedenimi 
iz žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo 
sladkorja in oljnic, ne presega količine 
energije, ki ustreza največjemu prispevku, 
določenemu v členu 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.“

Or. en
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Predlog spremembe 247
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v členu 7(b) se drugi pododstavek 
odstavka 1 črta.

Or. de

Obrazložitev

Za uveljavitev zanesljivih trajnostnih sistemov so potrebna stroga in enotna preverjanja, ki se 
morajo uporabljati enako tako za konvencionalna kot za napredna biogoriva v vseh državah 
članicah. Izjeme za nekatere odpadke in ostanke prispevajo zlasti k spodbujanju biogoriv iz 
surovin, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril.

Predlog spremembe 248
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Okvirni seznam odpadkov in ostankov, ki 
se lahko uporabljajo za proizvodnjo 
biogoriv, je naveden v Prilogi V. Komisija 
do [eno leto po začetku veljavnosti te 
direktive] oblikuje seznam kod odpadkov, 
ki ustrezajo posameznim surovinam, 
navedenim v Prilogi V, z izvedbenim 
aktom, sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 11(3). Te kode 
ustrezajo usklajenemu seznamu odpadkov 
iz priloge k Odločbi 
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Komisije 2000/532/ES.“

Or. en

Predlog spremembe 249
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: črtano
„2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. juliju 2014. Obrat 
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.
Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 
ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 35 %, od 1. 
januarja 2018 pa vsaj 50 %.
Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe biogoriv se izračuna 
v skladu s členom 7d(1).“

Or. en

Obrazložitev

Ne smemo zavirati uporabe biogoriv s poostritvijo trajnostnih meril prej, kot je določeno v 
Direktivi 2009/30/ES, saj so nadomestek za biogoriva fosilna goriva, za katera se trajnostna 
merila ne uporabljajo. Uporaba biogoriv s prihrankom emisij toplogrednih plinov najmanj 
35 % je boljša od uporabe nadomestka, tj. fosilnih goriv.

Predlog spremembe 250
Erik Bánki
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. juliju 2014. Obrat 
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
iz odstavka 1, je vsaj 35 % (pri čemer pa 
so emisije toplogrednih plinov največ 
54,47 gCO2eq/MJ).

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.

Predlog spremembe 251
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratujočih
obratih. Obrat ,obratuje‘, če poteka fizična 
proizvodnja biogoriv.

Or. en
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Predlog spremembe 252
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES 
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. januarju 2015.
Obrat ,obratuje‘, če poteka fizična 
proizvodnja biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
98/70/CE
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 60 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je vsaj 50 % za 
biogoriva, proizvedena v obratih, ki so 
začeli obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

Or. fr

Obrazložitev

60-odstotni prag je previsok in bi oviral raziskave in naložbe v inovativna sredstva za 
proizvodnjo naprednih biogoriv, s čimer bi se zmanjšale tudi možnosti za njihovo 
industrializacijo in uresničevanje cilja glede pospešitve njihove uveljavitve na trgu naprednih 
biogoriv.
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Predlog spremembe 254
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 
ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 35 %, od 1. 
januarja 2018 pa vsaj 50 %.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 255
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 
ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij
toplogrednih plinov vsaj 35 %, od 1. 
januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Od 1. januarja 2017 je prihranek emisij 
toplogrednih plinov zaradi rabe 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, vsaj 50 % (pri čemer pa so 
emisije toplogrednih plinov največ 
41,9 gCO2eq/MJ). Od 1. januarja 2018 je ta 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
najmanj 60 % (pri čemer pa so emisije 
toplogrednih plinov največ 33,52 
gCO2eq/MJ) za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, proizvedena v 
obratih, v katerih se je proizvodnja začela 
1. januarja 2017 ali pozneje.
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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.

Predlog spremembe 256
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali 
pred tem datumom, biogoriva za namene 
odstavka 1 dosegajo do 31. decembra 2017 
prihranek emisij toplogrednih plinov vsaj 
35 %, od 1. januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Za obrate, ki so obratovali 1. januarja 
2015 ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 35 %, od 1. 
januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Or. en

Obrazložitev

Ker ta direktiva ne bo začela veljati pred koncem leta 2013, časovno obdobje pol leta ne 
zadostuje za prilagoditev razpoložljive tehnologije zahtevam te direktive. Poleg tega 
industrija ni pripravljena, saj je Direktiva 2009/30/ES z dne 23. aprila 2009 o spremembi 
Direktive 98/70/ES predvidela, da prihranek emisij toplogrednih plinov znaša najmanj 60 % 
za biogoriva, proizvedena v obratih, v katerih se bo proizvodnja začela 1. januarja 2017 ali 
pozneje.

Predlog spremembe 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 7d(1).“

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 7d(1), pri čemer se upoštevajo 
skupni prihranki toplogrednih plinov za 
biogoriva, tj. od njihove proizvodnje do 
njihovega učinka na energijo, 
uporabljeno za proizvodnjo končnega 
goriva. Zato bi bilo treba spremeniti 
metodologijo za izvedbo realne ocene 
prihrankov CO2 v življenjskem ciklu za 
posamezna biogoriva, saj bo vsako 
biogorivo (v celoti ali delno) imelo 
drugačen vpliv na končno gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Izračun bilance toplogrednih plinov za biogoriva mora zajemati proizvodnjo goriva z vidika 
celotnega življenjskega cikla, vključno z učinki prihrankov CO2 po proizvodni verigi navzdol.

Predlog spremembe 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 b – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednji odstavek 2a:
„2a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, so proizvedena iz surovin, 
pridelanih s praksami trajnostnega 
upravljanja zemljišč, ki vzdržujejo ali 
povečujejo zalogo ogljika v ekosistemih, 
varujejo biotsko raznovrstnost ter ščitijo 
rodovitnost tal in organski ogljik v njih, 
preprečujejo erozijo tal, spodbujajo 
ohranjanje vodnih virov ter imajo 
minimalne učinke na razpoložljivost in 
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kakovost vode in ravnovesje hranil in 
mineralnih snovi v njej.“

Or. en

Predlog spremembe 259
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi z merili in geografskim obsegom za 
opredelitev travinj, ki jih zajema točka (c) 
prvega pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Komisija si prizadeva, da bi nanjo prenesli pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v 
zvezi s vprašanji, ki zadevajo celotni sektor biogoriv in bi lahko spodkopala zakonita 
pričakovanja kmetov in vlagateljev. Zato bi bilo treba ta vprašanja še naprej obravnavati po 
rednem zakonodajnem postopku.

Predlog spremembe 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi z merili in geografskim obsegom za 
opredelitev travinj, ki jih zajema točka (c) 
prvega pododstavka.“

Or. en

Predlog spremembe 261
Jo Leinen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 4 se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz 
surovine, pridobljene na zemljišču z 
visoko zalogo ogljika, tj. zemljišču, ki je 
imelo januarja 2008 ali kasneje enega od 
naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:
(a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je stalno ali 
večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo;
(b) drugi naravno regenerirani gozdovi;
(c) zasajeni gozdovi.“

Or. en

Predlog spremembe 262
Christa Klaß
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)
98/70/EG
Člen 7b – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se odstavek 5a:
„5a. Ob upoštevanju določb iz točk 2(a), 
(b) in (c) člena 7a surovine za proizvodnjo 
biogoriv zaradi uresničevanja cilja glede 
primešavanja ne izhajajo iz držav, katerih 
obdelovalne površine sodijo v odstavka 4 
in 5, pri čemer so se slednje v letu 
proizvodnje surovin bistveno spremenile.“

Or. de

Obrazložitev

Več kot 70 % emisij toplogrednih plinov, ki so nastale zaradi rabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, izhaja iz sprememb v rabi zemljišč v deževnih gozdovih in na 
močvirjih. Zato se biogoriva, proizvedena na podlagi teh sprememb v rabi zemljišč, ne smejo 
upoštevati. Na ta način bi lahko zmanjšali tako emisije toplogrednih plinov, ki so povzročene 
v teh državah, kot tudi emisije toplogrednih plinov, ki so jih povzročile posredne spremembe v 
rabi zemljišč.

Predlog spremembe 263
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 6 – pododstavki 1 a, 1 b in 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 6 se dodajo naslednji 
pododstavki:
„Biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, niso proizvedena iz odpadkov 
ali ostankov, če bi to oviralo uporabo in 
uresničevanje ciljev Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
odpadkih in razveljavitvi nekaterih 
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direktiv.
Predvsem velja, da biogoriva, ki se 
upoštevajo za namene iz odstavka 1, niso 
proizvedena iz odpadkov ali ostankov, za 
katere veljajo cilji glede ponovne uporabe 
in recikliranja v skladu s členom 11(2) 
Direktive 2008/98/ES ali ukrepi, ki so jih 
sprejele države članice v zvezi z biološkimi 
odpadki v skladu s členom 22 zadevne 
direktive.
Načrti ravnanja z odpadki in programi 
preprečevanja nastajanja odpadkov, ki so 
jih oblikovale države članice v skladu z 
določbami poglavja V 
Direktive 2008/98/ES, upoštevajo uporabo 
odpadkov in ostankov za proizvodnjo 
biogoriv.“

Or. en

Predlog spremembe 264
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 7c se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„5. Komisija sprejme odločitve v skladu 
z odstavkom 4 le, če zadevni sporazum 
ali sistem izpolnjuje ustrezne standarde 
glede zanesljivosti, preglednosti in 
neodvisne revizije ter ustrezno varuje 
pravice tretjih strani.
Tretje strani so lokalne in domorodne 
skupnosti ali katere koli druge osebe, na 
katere vplivajo zadevni postopki, če imajo 
pravico do lastništva ali uporabe 
zemljišča, na katerem so bile pridelane 
surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
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pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv.
Sporazum ali sistem se šteje, da ne 
izpolnjuje standardov iz prvega 
pododstavka, če ne zagotavlja 
naslednjega:
(a) Zaščita pravic tretjih oseb
(i) Pred postopki, odobrenimi na podlagi 
sporazuma ali sistema, se raziščejo 
pravice tretjih strani. Ta raziskava se 
dokumentira.
(ii) Pred začetkom izvajanja postopkov se 
pridobi prostovoljno in predhodno 
soglasje teh strani po predhodni 
seznanitvi.
(iii) Pravice tretjih strani se spoštujejo.
(iv) Tretjim stranem, na pravice katerih so 
postopki negativno vplivali, se zagotovi 
ustrezno nadomestilo.
(b) Minimalni standardi zanesljivosti in 
neodvisna revizija
(v) Revizorji so akreditirani v skladu z 
ustreznimi mednarodnimi standardi.
(vi) Navzkrižja interesov med revizorji in 
gospodarskimi subjekti se ugotavljajo, 
obravnavajo in rešujejo v skladu z jasnimi 
in učinkovitimi postopki.
(vii) Revizije na kraju samem se izvajajo 
najmanj enkrat letno v skladu z jasnimi, 
dokumentiranimi in objavljenimi 
postopki. Revizije se dokumentirajo.
(viii) Med revizijami se opravi 
posvetovanje s tretjimi stranmi. 
Posvetovanja se dokumentirajo.
(ix) Primeri neskladnosti se ugotavljajo in 
rešujejo v skladu z jasnimi in učinkovitimi 
postopki. Ti postopki vključujejo roke za 
uskladitev in predvidevajo izključitev 
posameznih obratov ali pošiljk pogonskih 
biogoriv ali drugih tekočih biogoriv iz 
sporazuma ali sistema, če uskladitev ni 
bila dosežena v roku.
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(c) Minimalni standardi preglednosti
(x) Sporazum ali sistem se objavi na 
spletni strani. Vsi sestavni deli sporazuma 
ali sistema se združijo v en dokument.
(xi) Seznam gospodarskih subjektov, 
vključenih v sporazum ali sistem, se objavi 
na isti spletni strani, skupaj s kopijami 
ustreznih certifikatov.
(xii) Odločitve, ki jih sprejme Komisija v 
skladu z odstavkom 4, se objavijo na isti 
spletni strani.
Prevodi vseh dokumentov iz točk x do xii 
se dajo na voljo, predvsem tretjim 
stranem, v uradnem(-ih) jeziku(-ih) držav, 
iz katerih izhajajo surovine.

Tretjim stranem lahko pri dejavnostih iz 
točk (i) do (iii) in (viii) pomagajo njihovi 
predstavniki.
Dokumenti iz točk (i), (vii) in (viii) se 
hranijo najmanj pet let in so na zahtevo 
dostopni Komisiji.
Sporazum ali sistem vključuje določbe, ki 
Komisiji omogočajo izvajanje pooblastil iz 
prvega odstavka člena 7c(6d).
V primeru sistemov za merjenje 
prihrankov emisij toplogrednih plinov taki 
sistemi izpolnjujejo tudi metodološke 
zahteve iz Priloge V. Seznami območij 
velikega pomena za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti iz člena 7b(3)(b)(ii) morajo 
izpolnjevati ustrezne standarde 
objektivnosti in skladnosti z mednarodno 
priznanimi standardi ter omogočati 
ustrezne pritožbene postopke.“

Or. en

Predlog spremembe 265
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 b (novo)



AM\937596SL.doc 31/91 PE513.033v01-00

SL

Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V členu 7c se odstavek 6 nadomesti z 
naslednjim:
„6. V skladu z odstavkom 6a se odločitve 
iz odstavka 4 sprejmejo po svetovalnem 
postopku iz člena 11(3), pri čemer se 
upoštevajo opažanja, ki jih je predložila 
javnost v skladu z odstavkom 6a. Brez 
poseganja v odstavek 6d take odločitve 
veljajo največ 5 let.
Če Komisija predvidi, da utegne sprejeti 
odločitev iz odstavka 4, objavi sporazum 
ali sistem na platformi za preglednost iz 
člena 24 Direktive 2009/28/ES. Vsi 
sestavni deli sporazuma ali sistema se 
združijo v en dokument. Komisija objavi 
obvestilo, s katerim pozove javnost, da 
predloži opažanja v zvezi s sporazumom 
ali sistemom. Opazovalno obdobje ne sme 
biti krajše od dveh mesecev, šteto od 
dneva obvestila.
Komisija objavi poročilo o sporazumu ali 
sistemu na platformi za preglednost. 
Komisija se lahko pri pripravi poročila 
opira na strokovno znanje tretjih strani. 
Kakršno koli navzkrižje interesov s katero 
koli osebo, ki sodeluje pri pripravi 
poročila, se ugotovi in reši.
Po sprejetju odločitve iz odstavka 4 se 
sporazum ali sistem objavi na platformi za 
preglednost. Vsi sestavni deli sporazuma 
ali sistema se združijo v en dokument.
V odločitvah iz odstavka 4 se navede, da 
lahko katera koli pravna ali fizična oseba 
Komisiji predloži utemeljene pomisleke v 
zvezi z izvajanjem sporazuma ali sistema. 
Komisija se odzove v dveh mesecih, tako 
da navede, ali namerava sprejeti nadaljnje 
ukrepe.
Kadar razpoložljive informacije vzbujajo 
dvome o tem, ali sporazum ali sistem, v 
zvezi s katerim je bila sprejeta odločitev iz 
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odstavka 4, še vedno izpolnjuje zahteve iz 
odstavka 5, Komisija oceni izvajanje 
sporazuma ali sistema v praksi. V ta 
namen ima Komisija pooblaščen dostop 
do vseh ustreznih dokumentov, ki so bili 
pripravljeni ali ki se hranijo za namen 
izvajanja sporazuma ali sistema.
Če predhodni dokazi potrdijo resne 
pomanjkljivosti pri izvajanju sporazuma 
ali sistema, Komisija nemudoma začasno 
razveljavi odločitev iz odstavka 4 z 
izvedbenim aktom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 11(3). 
Začasna razveljavitev se na enak način 
prekliče, ko Komisija v oceni ugotovi, da 
je bila težava odpravljena.“

Or. en

Predlog spremembe 266
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 9 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. V členu 7c se doda odstavek 9a:
„9a. Komisija do [eno leto od začetka 
veljavnosti te direktive] predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem pregleda izvajanje 
sporazumov ali prostovoljnih sistemov, za 
katere je sprejela odločitev iz odstavka 4, 
in opredeli najboljše prakse. Poročilo 
temelji na najboljših razpoložljivih 
podatkih, vključno s posvetovanji z 
zainteresiranimi stranmi, in na praktičnih 
izkušnjah pri uporabi sporazumov ali 
sistemov. Poročilo upošteva ustrezne 
mednarodno priznane standarde in 
smernice, vključno s tistimi, ki jih 
razvijeta Mednarodna organizacija za 
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standardizacijo in Mednarodna zveza za 
socialno in okoljsko akreditacijo ter 
označevanje (ISEAL). V poročilu se v 
zvezi z vsakim sporazumom in sistemom 
med drugim analizira naslednje:
– neodvisnost, način in pogostost revizij;
– razpoložljivost in izkušnje pri uporabi 
načinov za prepoznavanje in 
obravnavanje neskladnosti;
– preglednost, zlasti v zvezi z dostopnostjo 
sistema, razpoložljivostjo prevodov v 
uradne jezike držav in regij, iz katerih 
izvirajo surovine, dostopnostjo seznama 
pooblaščenih subjektov in zadevnih 
certifikatov, dostopnostjo revizijskih 
poročil;
– udeležba zainteresiranih strani, zlasti 
kar zadeva posvetovanja z domorodnimi 
in lokalnimi skupnostmi med pripravo in 
pregledom sistema ter med revizijami;
– splošna trdnost sistema, zlasti glede na 
pravila o akreditaciji, usposobljenosti in 
neodvisnosti revizorjev ter zadevnih teles 
sistema;
– tržno posodabljanje sistema.
Komisija, če je to ustrezno v skladu s 
poročilom, Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži predlog za spremembo 
določb te direktive v zvezi s prostovoljnimi 
sistemi, da bi spodbudila najboljše 
prakse.“

Or. en

Predlog spremembe 267
Jo Leinen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 7c se doda odstavek 9a:
„9a. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a, 
da bi preprečila goljufivo razvrščanje 
surovin med odpadke, če to ni v skladu s 
členom 4 Direktive 2008/98/ES ali 
primerljivim programom preprečevanja 
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. 
Ti delegirani akti se sprejmejo do 
31. decembra 2015, do takrat pa se 
surovine ne štejejo za odpadke za namene 
te direktive.“

Or. en

Predlog spremembe 268
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Za namene člena 7a in člena 7b(2) se 
emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu biogoriva izračunajo 
tako:
(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese biogoriv določena v delu A ali B 
Priloge IV in če je vrednost el za ta 
biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 
dela C Priloge IV, enaka ali manjša od 
nič ter če so ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
skladu z delom B Priloge V enake nič, z 
uporabo te privzete vrednosti;
(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
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izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge IV, ki se ji 
prištejejo ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge V;
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
vsota elementov formule iz točke 1 dela 
C Priloge IV, kjer se lahko za nekatere 
elemente uporabijo razčlenjene privzete 
vrednosti iz dela D ali E Priloge IV, in 
dejanskih vrednosti, izračunanih v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge IV, za vse druge elemente, ki se ji 
prištejejo ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge V.“

Or. en

Predlog spremembe 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Za namene člena 7a in člena 7b(2) se 
emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu biogoriva izračunajo 
tako:
(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese biogoriv, vključno z vrednostmi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge V, določena v delu A ali B 
Priloge IV in če je vrednost el za ta 
biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 
dela C Priloge IV, enaka ali manjša od 
nič, z uporabo te privzete vrednosti;
(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
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izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge IV, ali
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
vsota elementov formule iz točke 1 dela 
C Priloge IV, kjer se lahko za nekatere 
elemente uporabijo razčlenjene privzete 
vrednosti iz dela D ali E Priloge IV, in 
dejanskih vrednosti, izračunanih v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge IV, za vse druge elemente, ki se ji 
prištejejo ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge V.“

Or. en

Predlog spremembe 270
Anne Delvaux

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka (a) odstavka 1 se nadomesti z 
naslednjim:
„(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese […] določena v delu A ali B 
Priloge IV in če je vrednost edl za ta 
pogonska biogoriva ali druga tekoča 
biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 
dela C Priloge IV, enaka ali manjša od 
nič, z uporabo te privzete vrednosti, z 
dodatkom emisij, ki izhajajo iz 
neposrednih sprememb v rabi zemljišč, 
kot so določene v točki 19a dela C Priloge 
IV;“

Or. en
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Obrazložitev

Vključitev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč v izračun emisij toplogrednih 
plinov iz biogoriv od leta 2018.

Predlog spremembe 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka (a) odstavka 1 se nadomesti z 
naslednjim:
„(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese […] določena v delu A ali B 
Priloge IV in če je vrednost edl za ta 
pogonska biogoriva ali druga tekoča 
biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 
dela C Priloge IV, enaka ali manjša od 
nič, z uporabo te privzete vrednosti;“

Or. en

Predlog spremembe 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice zagotovijo, da izračuni iz 
točk (a), (b) in (c) vključujejo emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v skladu s Prilogo V, če presegajo 
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največji prispevek, določen v členu 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.“

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na vključitev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč v izračun emisij 
toplogrednih plinov iz biogoriv, ki presegajo omejitev.

Predlog spremembe 273
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko z izvedbenim aktom, 
sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 11(3), odloči, da 
poročila iz odstavka 3 vsebujejo točne 
podatke za merjenje emisij toplogrednih 
plinov, povezanih s pridelavo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se običajno proizvajajo na 
navedenih območjih za namene iz člena 
17(2).“

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 274
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje črtano
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delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s popravkom ocenjenih tipičnih in 
privzetih vrednosti iz delov B in 
E Priloge IV.“

Or. fr

Predlog spremembe 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s popravkom ocenjenih tipičnih in 
privzetih vrednosti iz delov B in 
E Priloge IV.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 276
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s spremembo predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine poljščin, uvedbo novih 
vrednosti na dodatnih ravneh razčlenitve, 

črtano
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po potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva, pregledom kategorij biogoriv, 
katerim so za emisije zaradi posredne 
spremembe v rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k uvodni izjavi 19 in členu 7a(6).

Predlog spremembe 277
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s spremembo predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine poljščin, uvedbo novih 
vrednosti na dodatnih ravneh razčlenitve, 
po potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva, pregledom kategorij biogoriv, 
katerim so za emisije zaradi posredne 
spremembe v rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

črtano

Or. es
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Predlog spremembe 278
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s spremembo predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine poljščin, uvedbo novih 
vrednosti na dodatnih ravneh razčlenitve, 
po potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva, pregledom kategorij biogoriv, 
katerim so za emisije zaradi posredne 
spremembe v rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s spremembo predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 

črtano
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zemljišč za skupine poljščin, uvedbo novih 
vrednosti na dodatnih ravneh razčlenitve, 
po potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva, pregledom kategorij biogoriv, 
katerim so za emisije zaradi posredne 
spremembe v rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

Or. en

Predlog spremembe 280
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu 
in znanstvenemu napredku, vključno s 
spremembo predlaganih vrednosti 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za
skupine poljščin, uvedbo novih vrednosti 
na dodatnih ravneh razčlenitve, po potrebi 
vključitvijo dodatnih vrednosti, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva,
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 
rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze.“

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu 
in znanstvenemu napredku, določitvijo
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za vsako zakonsko leto v skladu s 
Prilogo V, uvedbo novih vrednosti na 
dodatnih ravneh razčlenitve (tj. na ravni 
surovin), po potrebi vključitvijo dodatnih 
vrednosti, če se na trgu pojavijo nove 
surovine za biogoriva, ter razvojem 
faktorjev za surovine iz neživilske celuloze 
in lesne celuloze.“

Or. en

Obrazložitev

Letna določitev vrednosti emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč.
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Predlog spremembe 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu 
in znanstvenemu napredku, vključno s 
spremembo predlaganih vrednosti 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
skupine poljščin, uvedbo novih vrednosti 
na dodatnih ravneh razčlenitve, po potrebi 
vključitvijo dodatnih vrednosti, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, 
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 
rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze.“

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu 
in znanstvenemu napredku, vključno s 
spremembo predlaganih vrednosti 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
skupine poljščin, uvedbo novih vrednosti 
na dodatnih ravneh razčlenitve, po potrebi 
vključitvijo dodatnih vrednosti, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, 
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 
rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze, če ti 
delegirani akti podpirajo raziskave in 
razvoj inovativnih tehnologij ob 
upoštevanju potrebe po povečanju 
zanesljivosti oskrbe z dizelskimi gorivi, ki 
jih uporablja večina evropskega voznega 
parka.

Or. fr

Obrazložitev

Da ne bi prišlo do negotovosti, ki bi lahko ogrozila naložbe, bodo zadevni ukrepi namenjeni 
spodbujanju raziskav in razvoja v državah članicah ter zadostitvi povpraševanju na trgu, pri 
čemer je treba upoštevati posebne značilnosti evropskega voznega parka.

Predlog spremembe 282
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
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Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu 
in znanstvenemu napredku, vključno s 
spremembo predlaganih vrednosti 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
skupine poljščin, uvedbo novih vrednosti 
na dodatnih ravneh razčlenitve, po potrebi 
vključitvijo dodatnih vrednosti, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, 
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 
rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze.“

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu 
in znanstvenemu napredku, vključno s 
spremembo predlaganih vrednosti 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
skupine poljščin, uvedbo novih vrednosti 
na dodatnih ravneh razčlenitve, po potrebi 
vključitvijo dodatnih vrednosti, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, 
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 
rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze. Ti 
delegirani akti čim bolj spodbujajo razvoj 
inovativnih in učinkovitih tehnologij, ki se 
odzivajo na okoljske izzive.“

Or. fr

Predlog spremembe 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Da bi zaščitili že izvedene naložbe v 
obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali 
pred tem datumom, se do 
31. decembra 2017 emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge V k tej direktivi ne upoštevajo pri 
izračunih, ki se opravljajo v skladu z 
odstavkom 1 v zvezi z deležem skupne 
porabe biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
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škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, 
oljnic ali drugih energetskih poljščin, ki 
se pridelujejo na obdelovalnih površinah.

Or. en

Predlog spremembe 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 7 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge IV 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin in s spreminjanjem 
metodologije, določene v delu C.“

Or. en

Predlog spremembe 285
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 7 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„7. Komisija je pooblaščena za sprejetje črtano
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delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge IV
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin in s spreminjanjem 
metodologije, določene v delu C.“

Or. fr

Predlog spremembe 286
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 7 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge IV 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin in s spreminjanjem 
metodologije, določene v delu C.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 7d vsebuje bistvene elemente te direktive in zato ne sodi v področje uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 287
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b



AM\937596SL.doc 47/91 PE513.033v01-00

SL

Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge IV 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin in s spreminjanjem 
metodologije, določene v delu C.“

7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge IV 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin.“

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k uvodni izjavi 19 in členu 7a(6).

Predlog spremembe 288
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka c a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doda se naslednji odstavek 8a:
„8a. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi z določitvijo podrobnih opredelitev, 
vključno s tehničnimi specifikacijami, 
potrebnih za kategorije iz točke 9 dela C 
Priloge IV.“

Or. es

Predlog spremembe 289
Pilar Ayuso
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka c b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) doda se naslednji odstavek 8b:
„8b. Komisija najkasneje do 31. decembra 
2015 predloži zakonodajni predlog za 
vključitev nadaljnjih ukrepov za 
zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, kot so uporaba soproizvodov, 
povečanje donosov in učinkovitosti 
proizvodnje ter pridelava poljščin na 
opuščenih zemljiščih, s podobno dodatno 
vrednostjo, kot je model, določen za 
biomaso, pridobljeno na obdelovalnih 
površinah, pod pogoji, določenimi v točki 
8 dela C Priloge IV.“

Or. es

Predlog spremembe 290
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 98/70/ES
Člen 8a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Člen 8a(3) se spremeni: črtano
„3. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s pregledom omejitve za vsebnost 
MMT v gorivu iz odstavka 2. Ta pregled 
se opravi na podlagi rezultatov 
ocenjevanja, izvedenega z uporabo 
preskusne metodologije iz odstavka 1. Če 
to opravičuje ocena tveganja, se lahko 
omejitev zniža na nič. Zvišati je ni 
mogoče, razen če to upravičuje ocena 
tveganja.“
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Or. fr

Predlog spremembe 291
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V členu 9 se doda naslednji odstavek
2a:
„2a. Komisija mora nadzorovati 
učinkovanje biogoriv v vseh sezonskih 
pogojih v celotni Evropski uniji, tako da 
kakovost biogoriv, ki se uporabljajo v 
vozilih, ne bo povečala emisij onesnaževal 
in CO2 ali poslabšala splošnega delovanja 
vozil.
Komisija je pooblaščena, da po potrebi 
sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 10a v zvezi s prilagoditvijo 
Priloge I ali II te direktive tehničnemu in 
znanstvenemu napredku, da se uvedejo 
posebni parametri, preskusne mejne 
vrednosti in preskusne metode.“

Or. en

Obrazložitev

Ustrezno je pregledati standarde za konvencionalna biogoriva, da bi tako potrošnikom 
zagotovili proizvode visoke kakovosti. Po potrebi je treba v Direktivi 98/70/ES določiti 
pomembne parametre za zagotavljanje kakovosti biogoriva.

Predlog spremembe 292
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V členu 9 se vstavi naslednji odstavek 
2a:
„2a. Komisija mora nadzorovati 
učinkovanje biogoriv v vseh sezonskih 
pogojih v celotni Evropski uniji, tako da 
kakovost biogoriv, ki se uporabljajo v 
vozilih, ne bo povečala emisij onesnaževal 
in CO2 ali poslabšala splošnega delovanja 
vozil. 
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge I ali II te 
direktive tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, da se po potrebi uvedejo 
posebni parametri, preskusne mejne 
vrednosti in preskusne metode.“

Or. en

Obrazložitev

Standarde za konvencionalna biogoriva je treba pregledati, da bi se potrošnikom zagotovili 
proizvodi visoke kakovosti. Po potrebi je treba v Direktivi 98/70/ES določiti parametre za 
zagotavljanje kakovosti biogoriva.

Predlog spremembe 293
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. V členu 10 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„1. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo dovoljenih analitskih 
metod iz prilog I, II in III tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.“
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Or. fr

Predlog spremembe 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo dovoljenih analitskih 
metod iz prilog I, II in III tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.“

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje
izvedbenih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo dovoljenih analitskih 
metod iz prilog I, II in III tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.“

Or. en

Predlog spremembe 295
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
člen 10a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Vstavi se naslednji člen 10a: črtano
„Člen 10a
Izvajanje pooblastila
1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejetje delegiranih aktov pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom 
veljavnosti te direktive.
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3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), 
drugega pododstavka člena 7b(3), členov 
7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu pooblastilo 
iz navedenega sklepa preneha veljati. 
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa 
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.
4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem takoj uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.
5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša
za dva meseca.“

Or. fr

Predlog spremembe 296
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom
veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za obdobje 5 let od [datum 
začetka veljavnosti tega akta o 
spremembi]. Komisija pripravi poročilo o 
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prenosu pooblastila najpozneje devet 
mesecev pred koncem petletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljša 
za enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
iztekom posameznega obdobja.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s standardnim besedilom Evropskega parlamenta o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5),
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom 
veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
8a(3) in 10(1) se prenese na Komisijo za 
nedoločen čas z začetkom veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 298
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
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pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom 
veljavnosti te direktive.

pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(7), 7d(8a), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom 
veljavnosti te direktive.

Or. es

Predlog spremembe 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom 
veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(1a), 
7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se 
prenese na Komisijo za nedoločen čas z 
začetkom veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 300
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(7), 7d(8), 8a(3) in 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Sklep
začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem naveden. Ne vpliva na veljavnost že 
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vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

veljavnih delegiranih aktov.

Or. es

Predlog spremembe 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5),
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
8a(3) in 10(1) lahko Evropski parlament ali 
Svet kadar koli prekliče. S sklepom o 
preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa 
preneha veljati. Preklic začne veljati dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 302
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
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sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 
sklepom o preklicu pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(1a),
7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu pooblastilo 
iz navedenega sklepa preneha veljati.
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 304
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(7), 7d(8), 8a(3) in 10(1), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“

Or. es

Predlog spremembe 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 8a(3) in 10(1), začne veljati 
le, če mu Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta 
ga prejela v zvezi z navedenim aktom, ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka oba obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta podaljša za dva meseca.“

Or. en
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Predlog spremembe 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament 
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(1a), 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 
10(1), začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v dveh mesecih od 
uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi 
z navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“

Or. en

Predlog spremembe 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka -1 (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Ta direktiva določa skupen okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih 
virov. Določen je obvezen nacionalni cilj
za skupni delež energije iz obnovljivih 
virov v bruto porabi končne energije 
[...]. Določena so pravila glede 
statističnih prenosov med državami 
članicami, skupnih projektov držav 
članic ter skupnih projektov držav 
članic in tretjih držav, potrdil o izvoru, 
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upravnih postopkov, informacij in 
usposabljanja ter dostopa do 
elektroenergetskega omrežja za energijo 
iz obnovljivih virov. Določena so 
trajnostna merila za pogonska biogoriva 
in druga tekoča biogoriva.“

Or. it

Predlog spremembe 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka - 1 (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V členu 2 se točka (e) nadomesti z 
naslednjim:
„(e) ,biomasa‘ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, 
odpadkov in ostankov biološkega izvora 
iz kmetijstva (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora), 
gozdarstva in z njima povezanih 
proizvodnih dejavnosti, vključno 
z ribištvom in ribogojstvom, ter biološko 
razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov, razen delov iz 
gozdarstva in drugih lesnih delov, ki jih je 
mogoče industrijsko ali ekonomično 
ponovno uporabiti ali reciklirati za 
nadaljnjo industrijsko uporabo;“

Or. en

Predlog spremembe 309
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka - 1 a (novo)
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V členu 2 se točka (k) nadomesti z 
naslednjim:
„(k) ,program podpore‘ pomeni vsak 
instrument, program ali mehanizem, ki 
ga uporabi država članica ali skupina 
držav članic in spodbuja uporabo 
energije iz obnovljivih virov z 
zmanjševanjem stroškov te energije, 
povečanjem cene, po kateri se lahko 
prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi 
obveznosti glede energije iz obnovljivih 
virov ali drugače. Sem med drugim 
spadajo naložbena pomoč, davčne 
oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, 
programi podpore, ki zavezujejo k 
uporabi energije iz obnovljivih virov, 
vključno s tistimi programi, ki 
uporabljajo zelene certifikate, in 
neposredni programi zaščite cen, 
vključno s tarifami za dovajanje toka in 
plačili premij. Programi podpore ne 
smejo izkrivljati trgov s surovinami drugih 
proizvodnih sektorjev, ki tradicionalno 
uporabljajo iste surovine;“

Or. fr

Predlog spremembe 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka -1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka (k)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V členu 2 se točka (k) nadomesti z 
naslednjim:



AM\937596SL.doc 61/91 PE513.033v01-00

SL

„(k) ,program podpore‘ pomeni vsak 
instrument, program ali mehanizem, ki 
ga uporabi država članica ali skupina 
držav članic in spodbuja uporabo 
energije iz obnovljivih virov z 
zmanjševanjem stroškov te energije, 
povečanjem cene, po kateri se lahko 
prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi 
obveznosti glede energije iz obnovljivih 
virov ali drugače. Sem med drugim 
spadajo naložbena pomoč, davčne 
oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, 
programi podpore, ki zavezujejo k 
uporabi energije iz obnovljivih virov, 
vključno s tistimi programi, ki 
uporabljajo zelene certifikate, in 
neposredni programi zaščite cen, 
vključno s tarifami za dovajanje toka in 
plačili premij. Programi podpore ne 
smejo izkrivljati cen surovin na trgu za 
druge industrijske sektorje, ki 
tradicionalno uporabljajo iste surovine;“

Or. en

Predlog spremembe 311
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pa) ,biomasa brez učinka posrednih 
sprememb v rabi zemljišč‘ pomeni 
biomaso, ki izpolnjuje eno od meril iz 
Priloge VIII;“

Or. en
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Predlog spremembe 312
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pb) ,konvencionalno biogorivo‘ pomeni 
vsako biogorivo, ki vsebuje rastlinsko olje, 
ali vsako biogorivo, proizvedeno iz škroba 
(odpadnega ali ne), rastlinskega olja 
(odpadnega ali ne), živalske maščobe 
(odpadne ali ne) ali sladkorja;“

Or. en

Predlog spremembe 313
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V člen 2 se vstavi nova točka (pa):
„(pa) ,napredna biogoriva‘ pomenijo 
biogoriva, proizvedena iz surovin, ki ne 
tekmujejo neposredno s poljščinami, ki se 
uporabljajo za prehrano in krmo. 
Neizčrpen seznam naprednih biogoriv je 
določen v Prilogi IX. Komisija je 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 25b za 
prilagoditev tega seznama znanstvenemu 
in tehničnemu napredku;“

Or. es
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Predlog spremembe 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V členu 2 se doda naslednja točka:
„(pa) ,napredna biogoriva‘ pomenijo 
biološki material, pri katerem so ustrezne 
alternativne uporabe povezane z znatnimi 
emisijami metana ali dušikovega oksida, 
pri čemer pa se ne proizvaja uporabna 
energija v skladu z opredelitvijo v Prilogi 
IX. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
za prilagajanje tega seznama na osnovi 
znanstvenega in tehničnega napredka;“

Or. sv

Predlog spremembe 315
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pc) ,napredno biogorivo‘ pomeni 
biogorivo, ki je splošno znano kot 
,biogorivo druge generacije‘ ali ,tretje 
generacije‘ in ne vključuje nobenih 
konvencionalnih biogoriv. Biogoriva iz 
celuloze, ki jo vsebujejo konvencionalne 
poljščine ali soproizvodi iz proizvodnega 
procesa konvencionalnih biogoriv, so 
napredna biogoriva;“
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Or. en

Predlog spremembe 316
Chris Davies

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Členu 2 se doda naslednja točka:
„(pa) ,goriva z nizko vsebnostjo ogljika‘ 
pomenijo goriva, katerih emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
so vsaj 50 % manjše glede na izhodiščni 
standard za goriva na podlagi emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
na enoto energije iz fosilnih goriv 
leta 2010;“

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se spodbuja povpraševanje po gorivih z nizko vsebnostjo ogljika in njihova 
promocija.

Predlog spremembe 317
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pa) ,zajemanje in uporaba ogljika 
(CCU) za uporabo v prometu‘ pomeni 
postopek, pri katerem se zajamejo odpadni 
in preostali tokovi plina, bogati z ogljikom
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(CO/CO2), iz neobnovljivih virov energije 
in pretvorijo v goriva, ki se uporabljajo v 
prometu;“

Or. en

Predlog spremembe 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pa) ,odpadek iz predelave‘ je snov, ki ni 
eden od končnih proizvodov, ki so 
neposredni cilj proizvodnega postopka. Ni 
primarni cilj proizvodnega postopka in 
postopek ni bil namerno spremenjen 
zaradi njegove proizvodnje;“

Or. en

Obrazložitev

Za odpadke se v Evropi uporablja več različnih razlag. Zaradi jasnosti je treba vključiti jasno 
opredelitev. Ta opredelitev je vzeta iz sporočila Komisije o praktičnem izvajanju trajnostnega
sistema EU za biogoriva in druga tekoča biogoriva in pravilih upoštevanja za biogoriva 
(2010/C 160/02).

Predlog spremembe 319
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) naslov se nadomesti z naslednjim: črtano
„Obvezni nacionalni cilji in ukrepi za 
uporabo energije iz obnovljivih virov“.

Or. fr

Predlog spremembe 320
Britta Reimers

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. en

Predlog spremembe 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi črtano



AM\937596SL.doc 67/91 PE513.033v01-00

SL

pododstavek:
„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. it

Predlog spremembe 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. en

Predlog spremembe 323
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. es

Predlog spremembe 324
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. fr

Predlog spremembe 325
Christa Klaß
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. de

Obrazložitev

Da bi dosegli obvezne nacionalne skupne cilje glede uporabe energije iz obnovljivih virov, bi 
bilo treba odločitev v zvezi z navedenimi ukrepi v skladu z načelom subsidiarnosti prepustiti 
državam članicam.

Predlog spremembe 326
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
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največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. de

Obrazložitev

Spremembe veljavne zakonodaje ne smejo povzročiti diskriminacije določenih biogoriv. 
Prvotni cilj 10-odstotnega deleža biogoriv leta 2020 bi lahko v celoti dosegli, če bi se 
uporabljala vsa biogoriva. Omejitev za biogoriva prve generacije bi ogrozila naložbe, ki so že 
bile izvedene, in zmanjšala inovacijsko zmogljivost podjetij.

Predlog spremembe 327
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne presega 
količine energije, ki ustreza največjemu 
prispevku iz člena 3(4)d.“

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz
konvencionalnih in naprednih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
proizvedenih iz surovin, kot so določene v 
Prilogi IX, ne presega količine energije, ki 
ustreza največjemu prispevku iz člena 
3(4)d.“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne presega 
količine energije, ki ustreza največjemu 
prispevku iz člena 3(4)d.“

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz oljnic, ne presega 
količine energije, ki ustreza največjemu 
prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. sv

Predlog spremembe 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne presega 
količine energije, ki ustreza največjemu 
prispevku iz člena 3(4)d.“

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka je največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja, oljnic in
energetskih poljščin, odvisen od surovine, 
pridobljene na zemljišču, obdelanem na 
način, ki povečuje skupno sposobnost 
zemljišča, da veže ogljik, in ščiti 
rodovitnost tal, in ne presega količine 
energije, ki ustreza največjemu prispevku 
iz člena 3(4).“

Or. en

Predlog spremembe 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne presega 
količine energije, ki ustreza največjemu 
prispevku iz člena 3(4)d.“

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic ali 
namenskih energetskih poljščin, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“

Or. en

Predlog spremembe 331
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Leta 2020 vsaj 3 % porabe končne 
energije v prometu temeljijo na energiji iz 
naprednih biogoriv. Leta 2025 vsaj 5 % 
porabe končne energije v prometu temelji 
na energiji iz naprednih biogoriv.“

Or. en

Predlog spremembe 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) prvi pododstavek se nadomesti 
z naslednjim:
„4. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz naprednih virov energije 
za promet v vseh vrstah prometa v letu 
2020 najmanj enak 3 % porabe končne
energije v prometu v tej državi članici.“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe nadomešča 10-odstotni cilj za biogoriva v prometu s 3-odstotnim 
ciljem za napredne vire energije v prometu, tj. napredna biogoriva ter zajemanje in uporaba 
ogljika za uporabo v prometu (npr.z uporabo neizogibnih industrijskih odpadnih plinov za 
proizvodnjo tekočega ali plinastega goriva s postopkom mikrobiološke fermentacije). Ob 
upoštevanju večkratnega upoštevanja to prispeva k podobnemu količinskemu cilju, kot ga je 
predlagala Komisija, vendar ne zahteva uporabe poljščin, ki se pridelujejo na obdelovalnih 
površinah.

Predlog spremembe 333
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) prvi pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 najmanj 
enak 8 % porabe končne energije v 
prometu v tej državi članici.“

Or. fr
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Predlog spremembe 334
Anne Delvaux

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) prvi odstavek se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„4. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 najmanj 
enak 10 % porabe končne energije v 
prometu v tej državi članici. Država 
članica lahko odstopa od tega cilja, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
– država članica je dosegla cilje iz 
odstavkov 1 in 2;
– skupna poraba energije v prometu v 
državi članici ne presega napovedi v 
nacionalnem akcijskem načrtu za 
energijo iz obnovljivih virov;
– država članica lahko dokaže, da to 
odstopanje omogoča doseganje ciljev iz 
odstavkov 1 in 2 z nižjimi stroški, in si 
glede na to prizadeva, da bi te cilje 
presegla.“

Or. fr

Obrazložitev

Cilj 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v prometu bi lahko imel neželene 
učinke (npr. s spodbujanjem agrogoriv, ki konkurirajo poljščinam, ki se uporabljajo za 
prehrano). Koristno bi bilo, če bi državam članicam omogočili uporabo drugačnih načinov za 
doseganje ciljev.

Predlog spremembe 335
Gaston Franco
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) prvi pododstavek se nadomesti 
z naslednjim:
„4. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 najmanj 
enak 10 % porabe končne energije v 
prometu v tej državi članici in da je delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
bencina v letu 2020 enak najmanj 10 % 
porabe končne energije z bencinom v letu 
2020 v tej državi članici.“

Or. fr

Predlog spremembe 336
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) za prvim pododstavkom se vstavita 
naslednja pododstavka:
„Leta 2020 vsaj 2 % porabe končne 
energije v prometu temeljita na energiji iz 
naprednih biogoriv.
Leta 2025 vsaj 4 % porabe končne 
energije v prometu temeljijo na energiji iz 
naprednih biogoriv.“ 

Or. es
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Predlog spremembe 337
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) za prvim pododstavkom se vstavita 
naslednja pododstavka:
„Leta 2020 vsaj 2 % porabe končne 
energije v prometu temeljita na energiji iz 
naprednih biogoriv.
Leta 2025 vsaj 4 % porabe končne 
energije v prometu temeljijo na energiji iz 
naprednih biogoriv.“

Or. fr

Predlog spremembe 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 4 se spremeni: (c) odstavek 4 se črta.

(i) v točki (b) se doda naslednji stavek:
„Ta alinea ne posega v člen 17(1)a in člen 
3(4)d;“
(ii) doda se naslednja točka (d):
„(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije 
v prometu leta 2020.“
(iii) doda se naslednja točka (e):
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„Prispevek:
(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela A Priloge IX, se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti; 
(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti; 
(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.
Države članice zagotovijo, da kategorije 
od (i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so 
bile namerno spremenjene. 
Seznam surovin iz Priloge IX se lahko 
prilagodi znanstvenemu in tehničnemu 
napredku, da se zagotovi pravilno 
izvajanje pravil glede upoštevanja iz te 
direktive. Komisija je pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b) glede seznama surovin iz 
Priloge IX.“

Or. it

Obrazložitev

Da bi rešili temeljno težavo v zvezi s trajnostnostjo biogoriv, moramo odpraviti vzrok; z 
drugimi besedami, razveljaviti je treba obvezen 10-odstotni cilj, določen v 
Direktivi 2009/28/ES. Poleg tega bi lahko za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v 
prometnem sektorju uporabili druge izvedljive in manj sporne možnosti, na primer izboljšanje 
učinkovitosti porabe goriv pri vozilih in spodbujanje javnega prevoza (zlasti železniškega).

Predlog spremembe 339
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v točki (b) se doda naslednji stavek: črtano
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„Ta alinea ne posega v člen 17(1)a in člen 
3(4)d;“

Or. es

Predlog spremembe 340
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v točki (b) se doda naslednji stavek: (i) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„Ta alinea ne posega v člen 17(1)a in člen 
3(4)d;“

„(b) pri izračunu števca, namreč porabe 
energije iz obnovljivih virov ter iz 
zajemanja in uporabe ogljika (CCU) v 
prometu za namene prvega 
pododstavka, se upoštevajo [...] vrste 
energije iz naprednih obnovljivih virov, 
pridobljene iz surovin, določenih v 
Prilogi IX, električna energija iz 
obnovljivih virov in energija iz CCU za 
uporabo v prometu. Ta alinea ne posega v 
člen 17(1)a in člen 3(4)d;“

Or. en

Obrazložitev

Napredna biogoriva, električna energija iz obnovljivih virov ter zajemanje in uporaba ogljika 
za uporabo v prometu (npr. uporaba neizogibnih industrijskih odpadnih plinov za proizvodnjo 
tekočega ali plinastega goriva s procesom mikrobiološke fermentacije) bi prispevali k 3-
odstotnemu cilju za napredne vire energije v prometu.

Predlog spremembe 341
Anne Delvaux

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c – drugi stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) v točki (c) se drugi stavek nadomesti z 
naslednjim:
„Poleg tega za izračun porabe električne 
energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah električnih vozil (cestnih in 
necestnih) ta poraba šteje za petkratno 
energijsko vsebnost dovedene električne 
energije iz obnovljivih virov.“

Or. fr

Predlog spremembe 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c– drugi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) drugi stavek točke (c) se zamenja z 
naslednjim:

„Poleg tega za izračun porabe električne 
energije iz obnovljivih virov v 
električnih cestnih vozilih ta poraba šteje 
za petkratno energijsko vsebnost 
dovedene električne energije iz 
obnovljivih virov.“

Or. en

Predlog spremembe 343
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c– drugi stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) drugi stavek točke (c) se zamenja z 
naslednjim:

„Poleg tega za izračun porabe električne 
energije iz obnovljivih virov v 
električnih cestnih vozilih ta poraba šteje 
za štirikratno energijsko vsebnost 
dovedene električne energije iz 
obnovljivih virov.“

Or. en

Predlog spremembe 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c– drugi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) drugi stavek točke (c) se zamenja z 
naslednjim:

„Poleg tega za izračun porabe električne 
energije iz obnovljivih virov v 
električnih cestnih vozilih in električni 
železnici ta poraba šteje za 2,5-kratno 
energijsko vsebnost dovedene električne 
energije iz obnovljivih virov.“

Or. en

Predlog spremembe 345
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) doda se naslednja točka (d): črtano
(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije 
v prometu leta 2020.“

Or. es

Predlog spremembe 346
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu:

(i) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz surovin, navedenih v odstavku 2 
člena 21, znaša najmanj 2 % skupne 
porabe energije v prometu leta 2020 in 

(ii) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, 
znaša najmanj 8 % skupne porabe 
energije.“

Or. de

Obrazložitev

Dvojno in štirikratno upoštevanje bi povzročilo izkrivljanja na trgih z bistvenimi surovinami, 
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prav tako pa bi izrinilo s trga obstoječe metode recikliranja odpadnih surovin. Posledično bi 
se v EU povečalo nastajanje odpadkov in razširil globalni turizem odpadkov.

Predlog spremembe 347
Britta Reimers

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu:

(i) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz surovin, navedenih v Prilogi IX, znaša 
najmanj 2 % porabe končne energije v 
prometu leta 2020 in

(ii) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, 
znaša najmanj 8 % [10 %] porabe končne 
energije.“

Or. en

Predlog spremembe 348
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 

(d) pri izračunu biogoriv v števcu:
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in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(i) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz surovin, navedenih v Prilogi IX, znaša 
najmanj 2 % porabe končne energije v 
prometu leta 2020 in
(ii) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, 
znaša najmanj 8 % porabe končne 
energije.“

Or. de

Obrazložitev

Uvedba 5-odstotne zgornje meje za biogoriva prve generacije prinaša tveganje, da ne bo 
dosežen cilj, določen v Direktivi 2009/28/ES, tj. da bi delež energije iz obnovljivih virov do 
leta 2020 ustrezal najmanj 10 % porabe končne energije v prometu. Napredna biogoriva se še 
vedno razvijajo in v tem desetletju še ne bodo zrela za uvedbo na trg. Zato je potrebno ločeno 
pravilo 2-odstotnega deleža.

Predlog spremembe 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu (i) delež 
energije iz biogoriv na seznamu surovin v 
delih A in B Priloge IX znaša najmanj 
2 % porabe končne energije v prometu 
leta 2020 in (ii) delež energije iz biogoriv, 
proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z 
visoko vsebnostjo škroba ter rastlin za 
pridelavo sladkorja, znaša 8 % energije v 
skupni porabi bencina leta 2020.“

Or. fr
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Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba raziskave in razvoj v vseh panogah z velikim potencialom, bodisi s 
sistemom energijske vsebnosti bodisi z določitvijo podciljev za primešavanja biogoriv, ki 
omogočajo prepoznavnost in uspešno dejavnost vlagateljev na podlagi zrelosti zadevnih 
sektorjev.

Predlog spremembe 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz naprednih biogoriv ni manjši 
od 2 % porabe končne energije v prometu 
leta 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 351
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz naprednih biogoriv ni manjši 
od 2 % porabe končne energije v prometu 
leta 2020.“
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prometu leta 2020.“

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 %. Napredna biogoriva se še vedno razvijajo in v tem desetletju v skladu z 
osnutkom študije Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) še ne 
bodo v celoti uvedena na trg. Da se zagotovi njihov dostop do trga, je treba zanje določiti 
poseben cilj 2 %.

Predlog spremembe 352
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz
surovin, navedenih v delu A Priloge IX 
(napredna biogoriva), znaša najmanj 3 % 
porabe končne energije v prometu leta 
2020. Biogoriva, proizvedena iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se štejejo kot dvakratna 
vrednost svoje energijske vsebnosti.“

Or. en

Predlog spremembe 353
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz konvencionalnih in naprednih
biogoriv ne presega 8 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020.“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo 
sladkorja, oljnic in energetskih poljščin, ne 
presega 3 % (ocenjeni delež ob koncu leta 
2011) porabe končne energije v prometu 
leta 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz oljnic, 
ne presega 4 % (ocenjeni delež ob koncu 
leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020.“

Or. sv

Predlog spremembe 356
Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, 
oljnic in drugih energetskih poljščin, ki se 
pridelujejo na obdelovalnih površinah, ne 
presega 4 % (ocenjeni delež ob koncu leta 
2011) porabe končne energije v prometu 
leta 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 357
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, oljnic in drugih energetskih 
poljščin, kot je določeno v delu A Priloge 
VIII, ne presega 7 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020.“

Or. en

Obrazložitev

Ene težave ne bi smeli reševati z oblikovanjem druge. Faktorji množenja, predlagani za 
„napredna“ biogoriva, lahko pospešijo proizvodnjo teh goriv, katerih posledice za gozdni 
ekosistem ter rodovitnost in ekosisteme tal še niso dovolj jasne.

Predlog spremembe 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, in 
namenskih energetskih poljščin, ne 
presega 5 % (ocenjeni delež ob koncu leta 
2011) porabe končne energije v prometu 
leta 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 359
Christofer Fjellner
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz oljnic, 
ne presega 5 % (ocenjeni delež ob koncu 
leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020.“

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka, priložena temu predlogu, priznava, kako težko je oceniti natančno količino 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč. Zaradi teh negotovosti moramo biti 
previdni. Vendar pa se ena ugotovitev zdi zanesljivejša: v zvezi z emisijami zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč obstaja očitna razlika med bioetanolom in biodizlom. Emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč in neposredne emisije, ki izhajajo iz uporabe 
bioetanola, so bistveno manjše, zato uporaba bioetanola znatno zmanjšuje emisije iz 
prometnega sektorja. To razliko je treba upoštevati pri sedanji reviziji direktiv.

Predlog spremembe 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011), delež električne energije 
iz obnovljivih virov, ki se uporablja v 
cestnem in železniškem prometu, ali goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora pa 
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ni manjši od 2,5 % porabe končne energije 
v prometu leta 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 361
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) doda se naslednja točka (da):
„(da) Države članice po letu 2020 
ohranijo delež energije iz obnovljivih 
virov najmanj na ravni iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Cilje EU v okviru podnebne politike bi bilo treba razširiti na obdobje po letu 2020. Obstoječe 
in nove naložbe zahtevajo stabilen regulativni okvir in zaščito zakonitih pričakovanj.

Predlog spremembe 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) doda se naslednja točka:
„(da) Leta 2020 vsaj 3 % porabe končne 
energije v prometu temeljijo na energiji iz 
naprednih biogoriv.“
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Or. sv

Predlog spremembe 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) doda se naslednja točka (da):
„(da) Prispevek naprednih biogoriv znaša 
najmanj 3 % porabe končne energije v 
prometu v letu 2020.“

Or. en


