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Predlog spremembe 364
Britta Reimers

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„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. en

Predlog spremembe 365
Christa Klaß

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

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„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. de

Obrazložitev

Dvojno in štirikratno upoštevanje bi povzročilo izkrivljanja na trgih z bistvenimi surovinami, 
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 366
Erik Bánki

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

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„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. en

Obrazložitev

Večkratno upoštevanje je statistična zvijača, ki bi zavedla javnost glede dejanskega prispevka 
naprednih biogoriv in ogrozila podnebne cilje 2020, postavila pod vprašaj cilje direktiv 
98/70/ES in 2009/28/ES, zmanjšala razpoložljivost obnovljivih virov energije za promet, 
povečala energetsko odvisnost EU in upočasnila zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v 
prometu. 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.

Predlog spremembe 367
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„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. de

Obrazložitev

Spremembe veljavne zakonodaje ne smejo povzročiti diskriminacije določenih biogoriv. 
Večkratno upoštevanje biogoriv najnovejše generacije bi poleg tega povzročilo razvodenitev 
10-odstotnega cilja za leto 2020.

Predlog spremembe 368
Anja Weisgerber

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

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„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. de

Obrazložitev

Večkratno upoštevanje je statistično težavno, saj ustvarja „virtualna“ biogoriva in tako 
postavlja pod vprašaj podnebne cilje EU za leto 2020. Predlog Komisije zavaja javnost glede 
dejanskega prispevka naprednih biogoriv, ki znaša le ¼ domnevne vrednosti. Večkratno 
upoštevanje bi tako privedlo do povečanja uporabe fosilnih goriv v prometnem sektorju EU.

Predlog spremembe 369
Sophie Auconie

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

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„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. fr

Predlog spremembe 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: črtano
(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela A Priloge IX, se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;
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(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.

Or. sv

Predlog spremembe 371
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: črtano
(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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 372
Pilar Ayuso



PE513.034v01-00 10/83 AM\937597SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: črtano
(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.

Or. es

Predlog spremembe 373
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: črtano
(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.



AM\937597SL.doc 11/83 PE513.034v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela A Priloge IX, se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 375
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz dela 
A Priloge IX, se šteje kot štirikratna
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz dela 
A Priloge IX, se šteje kot dvakratna
vrednost njihove energijske vsebnosti;

Or. en

Obrazložitev

Uporabljati je treba samo eno stopnjo večkratnega upoštevanja, saj bi bili dve stopnji težavni 
z vidika tehnologije in nevtralnosti v smislu konkurence. Zakaj je en material boljši od 
drugega in kdo lahko o tem sodi? Štirikratno upoštevanje odvrača od vlaganja v biogoriva z 
dvakratnim upoštevanjem, s čimer ogroža primerne količine za dosego cilja. Dve stopnji 
povzročata negotovost med vlagatelji in financerji, zlasti kadar je trg blizu cilja ali ga 
presega.
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Predlog spremembe 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela A Priloge IX, se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(i) biogoriv, proizvedenih iz odpadkov in 
ostankov iz dela A Priloge IX, se šteje kot 
štirikratna vrednost njihove energijske 
vsebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 377
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uporabljati je treba samo eno stopnjo večkratnega upoštevanja, saj bi bili dve stopnji težavni 
z vidika tehnologije in nevtralnosti v smislu konkurence. Zakaj je en material boljši od 
drugega in kdo lahko o tem sodi? Štirikratno upoštevanje odvrača od vlaganja v biogoriva z 
dvakratnim upoštevanjem, s čimer ogroža primerne količine za dosego cilja. Dve stopnji 
povzročata negotovost med vlagatelji in financerji, zlasti kadar je trg blizu cilja ali ga 
presega.
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Predlog spremembe 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot enkratna
vrednost njihove energijske vsebnosti;

Or. en

Obrazložitev

Za surovine iz dela B Priloge IX se ne bi smel uporabljati multiplikator za doseganje 3-
odstotnega cilja za napredne vire energije za promet.

Predlog spremembe 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
Priloge IX, se šteje kot dvakratna vrednost 
njihove energijske vsebnosti z izjemo 
uporabljenega olja za kuhanje in živalskih 
maščob;

Or. en

Predlog spremembe 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(ii) biogoriv, proizvedenih iz odpadkov in 
ostankov iz dela B Priloge IX, se šteje kot 
dvakratna vrednost njihove energijske 
vsebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 381
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kot navaja člen 1 direktive o obnovljivih virih energije, njeno področje uporabe „določa 
skupen okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov“. Zato ni razloga, da bi ta direktiva 
vključevala goriva, proizvedena iz neobnovljivih energetskih surovin.

Predlog spremembe 382
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot dvakratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.

Or. en

Obrazložitev

„Tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora“ je pojem, ki ga je težko 
razumeti in ga je treba v tej direktivi opredeliti, vendar bi se za namene te direktive lahko 
razumel na primer kot vodik ali kisik, pridobljen z uporabo vetrne ali sončne energije.

Predlog spremembe 383
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove
energijske vsebnosti.

(iii) zajem in uporaba ogljika za uporabo 
v prometu se šteje kot štirikratna vrednost
njegove energijske vsebnosti.

Or. en

Obrazložitev

Tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora so bila premeščena v del A 
Priloge IX, zato se njihov prispevek k 3-odstotnem cilju za napredne vire energije za promet 
šteje kot štirikratna vrednost njihove energijske vsebnosti.

Predlog spremembe 384
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti le, če se za njihovo 
proizvodnjo uporablja tehnološka voda 
in/ali voda, ki je ni mogoče uporabljati za 
namakanje.

Or. en

Obrazložitev

Pitna voda in voda za namakanje že sedaj predstavlja težavo, ki bo eno najpomembnejših 
svetovnih vprašanj v bližnji prihodnosti. Zato se ne sme tratiti za nerazvite tehnologije 
pretvorbe električne energije v plin ali kapljevino z nizkim izkoristkom pretvorbe.

Predlog spremembe 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) biogoriv, proizvedenih iz lesne 
celuloze, ustreza najmanj 1 % porabe 
končne energije v prometu leta 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 1 – točka iii b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiib) biogoriv, proizvedenih iz materialov 
iz dela A Priloge IX, ustreza najmanj 2 % 
porabe končne energije v prometu leta 
2020.

Or. fr

Predlog spremembe 387
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Materiali od (i) do (iii) ne zajemajo 
surovin, ki so bile namerno spremenjene, 
da bi se obravnavale kot odpadki.

Or. fr

Predlog spremembe 388
Sari Essayah

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije 
od (i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so 
bile namerno spremenjene.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ni potrebno, če se uporablja samo ena stopnja večkratnega upoštevanja.

Predlog spremembe 389
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije 
od (i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so 
bile namerno spremenjene.

Države članice zagotovijo, da se surovine 
ne spreminjajo namerno, da bi se štele kot 
odpadki, in sprejmejo ustrezne ukrepe za 
boj proti goljufijam.

Or. es

Predlog spremembe 390
Julie Girling

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije 
od (i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so 
bile namerno spremenjene.

Države članice zagotovijo, da se surovine 
ne spreminjajo namerno.

Or. en

Predlog spremembe 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile 
namerno spremenjene.

Komisija predlaga postopek, v skladu s 
katerim države članice zagotovijo, da se 
surovine ne spreminjajo namerno, da bi 
bile zajete v kategorijah od (ii) do (iii).

Or. en

Predlog spremembe 392
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije 
od (i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so 
bile namerno spremenjene.

Države članice zagotovijo, da se po 
odkritju goljufije sprejmejo ustrezni 
ukrepi.

Države članice in Komisija z uvedbo 
enotnega evropskega sistema registracije 
zagotovijo, da se biogoriva iz kategorij od 
(i) do (iii) pri prizadevanjih za dosego 
ciljev iz tega člena ne upoštevajo večkrat.
Države članice in Komisija zagotovijo 
sledljivost biogoriv iz kategorij od (i) do 
(iii) s sistemom ravnanja z odpadki, 
vzpostavljenim v Direktivi 2008/98/ES. 
Podoben sistem se razvije za uvožene 
odpadke.

Or. fr

Predlog spremembe 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile 
namerno spremenjene.

Države članice uporabljajo neodvisen 
vseevropski sistem registracije za 
preverjanje izvora in sledljivost vseh 
biogoriv in zlasti naprednih biogoriv iz 
Priloge IX ali tistih, ki so upravičena do 
posebne spodbude ali namenjena 
doseganju posebnega cilja na nacionalni 
ravni ali ravni EU: takšen register je 
zbran v enotni podatkovni zbirki, ki 
potrjuje količine vseh biogoriv od 
njihovega izvora do njihove končne 
porabe. Register je namenjen 
preprečevanju nezanesljivih večkratnih 
prijav istih količin v dva ali več 
nacionalnih ali evropskih sistemov, v 
njem se evidentirajo biogoriva od 
njihovega izvora dalje ter zagotavlja, da se 
surovine ne spreminjajo namerno, da bi 
bile zajete v kategorijah od (i) do (iii).

Or. en

Predlog spremembe 394
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile 
namerno spremenjene.

Države članice vzpostavijo neodvisen 
sistem registracije na evropski ravni za 
zagotavljanje izvora in sledljivosti vseh 
naprednih biogoriv iz Priloge IX ali tistih,
ki so upravičena do spodbud. Sistem je 
oblikovan kot enotna podatkovna zbirka, 
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ki se uporablja za potrjevanje količin 
naprednih biogoriv od njihovega mesta 
izvora do njihovega mesta končne 
uporabe. Sistem je oblikovan zlasti za 
preprečevanje goljufivih večkratnih prijav 
istih količin v dva ali več nacionalnih ali 
evropskih sistemov, za zagotavljanje 
sledljivosti biogoriv od njihovega mesta 
izvora dalje in za zagotavljanje, da se 
surovine ne spreminjajo namerno, da bi 
bile zajete v kategorijah od (i) do (iii).

Or. fr

Predlog spremembe 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile 
namerno spremenjene.

Države članice zagotovijo, da se surovine 
ne spreminjajo namerno, da bi bile zajete v 
kategorijah od (i) do (iii). Komisija pred 
31. decembrom 2017 poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o izvajanju točke (e) 
in ukrepih, ki so jih sprejele države 
članice za zagotavljanje, da se surovine ne 
spreminjajo namerno, da bi bile zajete v 
kategorijah od (i) do (iii).

Or. en

Predlog spremembe 396
Julie Girling

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

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.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 3 vsebuje bistvene elemente te direktive in zato ne sodi v področje uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.“

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
izvedbenih aktov v skladu s členom 25(b) 
glede seznama surovin iz Priloge IX.“

Or. en

Predlog spremembe 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.“

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, pod 
pogojem, da ti akti spodbujajo raziskave 
in razvoj inovativnih tehnologij v državah 
članicah ter upoštevajo potrebo po 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z 
dizelskimi gorivi.“

Or. fr

Predlog spremembe 399
Sari Essayah

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za spodbujanje tehnologij in postopkov, 
ki zagotavljajo visoke prihranke 
toplogrednih plinov in ne povzročajo 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, se 
energijska vsebnost tistih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki 
dosegajo najmanj 75-odstotni prihranek 
emisij toplogrednih plinov in za 
proizvodnjo katerih se uporabljajo 
surovine, katerih ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč so v 
skladu s Prilogo V dela B enake nič, v 
nacionalnih računih upoštevajo dvakrat.
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Or. en

Predlog spremembe 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvajanje te točke se ne uporablja za 
posebne ostanke, določene v Prilogi IX, 
dokler ne bodo sprejeta trajnostna merila 
na ravni EU.

Or. en

Predlog spremembe 401
Gilles Pargneaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predlaga Evropskemu 
parlamentu in Svetu usklajene rešitve za 
goljufije, povezane z dvakratnim 
upoštevanjem, ki izvirajo iz nepravilne 
uporabe meril iz točke (iii).

Or. fr

Predlog spremembe 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) doda se naslednja točka (ea):
„(ea) za namene skladnosti s ciljem iz tega 
odstavka lahko države članice izpolnijo 
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, s povečanjem uporabe energije 
iz obnovljivih virov, ki ne temelji na 
biomasi, tj. energije vetra in sonca, 
geotermalne energije ali energije 
plimovanja, če je to povečanje dodatno k 
napovedim v nacionalnih akcijskih 
načrtih o obnovljivih virih energije, ki so 
jih poslale v skladu s členom 4(2).“

Or. en

Predlog spremembe 403
Eija-Riitta Korhola

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doda se naslednji odstavek 4a:
„4a. Vsaka država članica zagotovi, da 
delež energije iz obnovljivih virov v 
letalstvu do 31. decembra 2020 znaša 2 % 
porabe končne energije v letalskem 
sektorju. To zmanjšanje zajema:
(a) 0,5 % do 31. decembra 2016;
(b) 1 % do 31. decembra 2018.“

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je zlasti podpirati trajnostna biogoriva v letalskem sektorju, saj za ta prometni 
sektor ni nobene druge možnosti. Ločen cilj za biogoriva v letalstvu bo pripomogel k 
doseganju ciljev zmanjšanja CO2 v prometu. Ta cilj je tudi odraz „Pobude Evropske komisije 
za napredna biogoriva v letalstvu“, katere cilj je proizvodnja 2 milijonov ton biogoriv za 
letalski sektor do leta 2020.

Predlog spremembe 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doda se naslednji odstavek 4a:
„4a. Države članice za uresničitev cilja iz 
odstavka 4 zagotovijo, da delež energije iz 
obnovljivih virov v letalstvu do leta 2020 
znaša najmanj 1 % skupne porabe 
energije v prometnem sektorju.“

Or. en

Obrazložitev

Biogoriva so najboljše sredstvo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v letalskem sektorju. 
Biogoriva za reaktivne motorje je treba vključiti v 10-odstotni cilj skupne porabe energije iz 
obnovljivih virov. Za pridobivanje kakovostnega biogoriva za letalstvo je potrebna napredna 
tehnologija za biogoriva. Takšna vrsta tehnologije trenutno potrebuje dodatne spodbude za 
večjo tržno proizvodnjo in uporabo.

Predlog spremembe 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Člen 5 – odstavek 5 – drugi stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
glede prilagoditve energijske vsebine 
goriv, namenjenih uporabi v prometu, iz 
Priloge III znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.“

„Komisija je pooblaščena za sprejetje
izvedbenih aktov v skladu s členom 25(b) 
glede prilagoditve energijske vsebine 
goriv, namenjenih uporabi v prometu, iz 
Priloge III znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.“

Or. en

Predlog spremembe 406
Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Člen 5 – odstavek 5 – drugi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
glede prilagoditve energijske vsebine 
goriv, namenjenih uporabi v prometu, iz 
Priloge III znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.“

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
glede prilagoditve energijske vsebine 
goriv, namenjenih uporabi v prometu, iz 
Priloge III znanstvenemu in tehničnemu 
napredku. Nove vrednosti energijske 
vsebnosti se lahko upoštevajo v Prilogi III 
Direktive 2009/28/ES, tako da se doda 
upoštevanje na podlagi kurilnosti za 
celoten prispevek bioenergije „od polja do 
prometa“, ki temelji na priznanih 
znanstvenih načelih, pri čemer se 
vrednosti navedejo na eno decimalno 
mesto natančno.“

Or. en

Obrazložitev

Zato je treba vsako posamezno biogorivo oceniti posebej in glede na njegovo bioenergijsko 
učinkovitost na podlagi priznanih znanstvenih načel.
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Predlog spremembe 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se uvodni del prvega 
pododstavka nadomesti z naslednjim:
„1. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane na ozemlju Skupnosti ali zunaj 
nje, se energija iz pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za namene iz 
točk (a), (b) in (c) upošteva v 
nadaljevanju samo, če izpolnjuje
trajnostna merila, določena v odstavkih 
2 do 6, in ne presega prispevkov iz člena 
3(4)(d):“

Or. en

Predlog spremembe 408
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v členu 17(1) se drugi pododstavek 
črta.

Or. de

Obrazložitev

Za uveljavitev verodostojnih 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 bi povzročile zlasti spodbujanje 
biogoriv iz surovin, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril.
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Predlog spremembe 409
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – 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 X. Komisija 
do [eno leto po začetku veljavnosti te 
direktive] oblikuje seznam kod odpadkov, 
ki ustrezajo posameznim surovinam, 
navedenim v Prilogi X, z izvedbenim 
aktom, sprejetim v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 25(3). Te kode 
ustrezajo usklajenemu seznamu odpadkov 
iz priloge k Odločbi 
Komisije 2000/532/ES.“

Or. en

Predlog spremembe 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Delež energije iz pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, proizvedenih iz 
žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo 
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sladkorja in oljnic ali namenskih 
energetskih poljščin, ki se upošteva za 
namene iz točk (a), (b) in (c), ne presega 
5 % – ocenjeni delež ob koncu leta 2011 –
porabe končne energije v prometu v 
letu 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 411
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat 
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 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 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 50 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

Or. fr

Obrazložitev

Uvedeni najnižji 60-odstotni prag je previsok in bo odvračal od raziskav inovativnih načinov 
proizvodnje naprednih biogoriv in naložb vanje, kar bo zmanjševalo možnost industrializacije 
in s tem možnost omilitve podnebnih sprememb s primešavanjem biogoriv.

Predlog spremembe 413
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v vseh delujočih obratih.
Obrat ,obratuje‘, če poteka fizična 
proizvodnja pogonskih biogoriv ali drugih 
tekočih biogoriv.

Or. en
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Predlog spremembe 414
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. januarju 2015. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

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 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 415
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – 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. 

črtano
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januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Or. en

Predlog spremembe 416
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – 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, najmanj 50 % (vendar je
emisij 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.

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 417
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2
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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 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 418
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – 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 25(b) 
za določitev meril in geografskega obsega 
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 se nanašajo na celotni sektor biogoriv. Ta vprašanja bi bilo treba še 
naprej obravnavati po rednem zakonodajnem postopku.
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Predlog spremembe 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – 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 25(b) 
za določitev meril in geografskega obsega 
za opredelitev travinj, ki jih zajema točka
(c) prvega pododstavka.“

Or. en

Predlog spremembe 420
Jo Leinen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 4 se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz točk 
(a), (b) in (c) odstavka 1, se ne 
proizvedejo iz surovin, pridobljenih 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:
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(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 421
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se odstavek 5a:
„5a. Ob upoštevanju določb iz 
odstavka 1(a), (b) in (c) 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 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek:
„5a. Pri pridelavi surovin, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
upoštevajo za namene iz odstavkov 1(a), 
(b) in(c), je treba prednost nameniti 
zemljiščem v prahi.“

Or. lt

Predlog spremembe 423
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda 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 
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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

Obrazložitev

Kmetijski in gozdarski 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. Količina takšnih ostankov, ki je 
na voljo za proizvodnjo biogoriv, je odvisna od pogojev v regiji.

Predlog spremembe 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek 5a:
„5a. Surovine, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv za namene iz odstavka 1, 
so pridelane s praksami trajnostnega 
upravljanja zemljišč, ki vzdržujejo rast 
zaloge ogljika v ekosistemih, varujejo 
biotsko raznovrstnost, ščitijo rodovitnost 
tal in organski ogljik v njih, preprečujejo 
erozijo tal ter spodbujajo ohranjanje 
kakovosti vode ter raven hranil in 
ravnovesje mineralnih snovi v njej.“

Or. en
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Predlog spremembe 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 6 se nadomesti z 
naslednjim:
„6. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1 ter ki so 
proizvedena iz kmetijskih surovin, 
pridelanih v Skupnosti v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi 
določb skupnih pravil za sheme 
neposrednih podpor za kmete v okviru 
skupne kmetijske politike in za uvedbo 
nekaterih shem podpor za kmete ter v 
skladu z minimalnimi zahtevami za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, opredeljene 
v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 
19. januarja 2009, izpolnjujejo trajnostna 
merila iz člena 17(3) do (5).“

Or. en

Predlog spremembe 426
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – 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:
„Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
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točk (a), (b) in (c) odstavka 1, niso 
proizvedena iz odpadkov ali ostankov, če 
bi to oviralo uporabo Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv ter ogrožalo njene cilje.
Predvsem velja, da pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, ki se upoštevajo 
za namene iz odstavkov 1(a), (b) in (c), 
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 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv.“

Or. en

Predlog spremembe 427
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. V členu 18 se doda naslednji odstavek 
2a:
„2a. Eurostat zbere in objavi podrobne 
informacije, povezane s trgovino, o 
biogorivih, proizvedenih iz poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano, kot so biogoriva, 
pridobljena iz žitaric in drugih poljščin z 
visoko vsebnostjo škroba, rastlin za 
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pridelavo sladkorja in oljnic. 
Razpoložljive informacije morajo biti 
razčlenjeni komercialni podatki za etanol 
in biodizel, saj so sedanji podatki 
objavljeni v zbirni obliki, z uvozi in izvozi 
etanola in biodizla združenimi v eni zbirki 
podatkov z naslovom „biogoriva“. Podatki 
o uvozu in izvozu navajajo vrsto in 
količino biogoriv, ki jih uvozijo in 
porabijo države članice EU. Podatki 
vsebujejo tudi državo izvora ali državo, ki 
izvaža te proizvode v EU. Podatki o uvozu 
in izvozu biosurovin ali delno obdelanih 
proizvodov se izboljšujejo tako, da 
Eurostat zbira in objavlja podatke o uvozu 
in izvozu surovin, vrsti in državi izvora, 
vključno s surovinami, s katerimi se trguje 
na notranjem trgu ali v omejenem 
obsegu.“

Or. en

Predlog spremembe 428
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. V členu 18 se vstavi naslednji odstavek 
2b:
„2b. Eurostat zbere in objavi podrobne 
zaposlitvene informacije o številu, 
trajanju in plačah, povezanih z 
neposrednimi, posrednimi in posledičnimi 
delovnimi mesti, ki jih je ustvarila panoga 
biogoriv EU. Evropska komisija mora 
razviti dogovorjeno metodologijo za 
merjenje delovnih mest, ki sistematično 
ocenjuje in spremlja stopnje zaposlitev v 
državah članicah in na ravni EU. Podatke 
o zaposlitvah je treba razčleniti glede na 
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sektorja etanola in biodizla in morajo 
jasno označevati položaj delovnega mesta 
v dobavni verigi biogoriv. Podatki o 
delovnih mestih v panogi biogoriv 
trenutno niso vključeni v uradne 
statistike, ocene delovnih mest, ki so na 
voljo oblikovalcem politike, pa se 
razlikujejo glede na osnovno opredelitev 
ali metodologijo, ki je bila sprejeta pri 
posamezni študiji, uporabljeni pristop za 
štetje delovnih mest in obseg, do katerega 
študije povezujejo kmetijske dejavnosti z 
industrijo biogoriv. Uradni postopek, v 
skladu s katerim bi bili podatki o 
zaposlitvah podprti z osnovnimi podatki in 
preglednimi predpostavkami, bi izboljšal 
razpoložljivost informacij.“

Or. en

Predlog spremembe 429
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 17(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke pogonskega 
biogoriva ali drugega tekočega goriva 
izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17(3) do (5). Komisija lahko ugotovi, da ti 
sistemi vsebujejo natančne podatke za 
obveščanje o ukrepih za zaščito območij, ki 
zagotavljajo bistvene ekosistemske storitve 
v izrednih razmerah (na primer zaščita 
porečij, obvladovanje erozije), za zaščito 
tal, vode in zraka, sanacijo degradiranih 
zemljišč, izogibanje prekomerni porabi 

„Komisija lahko brez poseganja v člen 21a
odloči, da prostovoljni nacionalni ali 
mednarodni sistemi, ki določajo standarde 
za proizvodnjo proizvodov iz biomase, 
vsebujejo točne podatke za namene 
člena 17(2) ali dokazujejo, da pošiljke 
pogonskega biogoriva ali drugega tekočega 
goriva izpolnjujejo trajnostna merila iz 
člena 17(3) do (5). Komisija lahko ugotovi, 
da ti sistemi vsebujejo natančne podatke za 
obveščanje o ukrepih za zaščito območij, ki 
zagotavljajo bistvene ekosistemske storitve 
v izrednih razmerah (na primer zaščita 
porečij, obvladovanje erozije), za zaščito 
tal, vode in zraka, sanacijo degradiranih 
zemljišč, izogibanje prekomerni porabi 
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vode na območjih, kjer vode primanjkuje, 
in vidikih iz drugega pododstavka 
člena 17(7). Komisija lahko za namene 
člena 17(3)(b)(ii) prizna tudi zavarovana 
območja za ohranjanje redkih, prizadetih 
ali ogroženih ekosistemov ali vrst, ki jih 
priznavajo mednarodni sporazumi ali so 
uvrščena na sezname medvladnih 
organizacij ali Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave.“

vode na območjih, kjer vode primanjkuje, 
in vidikih iz drugega pododstavka 
člena 17(7). Komisija lahko za namene 
člena 17(3)(b)(ii) prizna tudi zavarovana 
območja za ohranjanje redkih, prizadetih 
ali ogroženih ekosistemov ali vrst, ki jih 
priznavajo mednarodni sporazumi ali so 
uvrščena na sezname medvladnih 
organizacij ali Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave.“

Or. en

Predlog spremembe 430
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V členu 18 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 ščiti 
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 
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
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(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.
(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 
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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 19(6d).
V primeru sistemov za merjenje 
prihrankov emisij toplogrednih plinov taki 
sistemi izpolnjujejo tudi metodološke 
zahteve iz Priloge V. V primeru območij 
velikega pomena za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti iz člena 17(3)(b)(ii) 
seznami takih območij izpolnjujejo 
ustrezne standarde objektivnosti in 
skladnosti z mednarodno priznanimi 
standardi ter omogočajo ustrezne 
pritožbene postopke.“

Or. en

Predlog spremembe 431
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. V členu 18 se odstavek 6 nadomesti z 
naslednjim:
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„6. V skladu z odstavkom 6a se odločitve 
iz odstavka 4 sprejmejo po svetovalnem 
postopku iz člena 25(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. 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 
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.
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Če predhodni dokazi potrdijo resne 
pomanjkljivosti pri izvajanju sporazuma 
ali sistema, Komisija takoj začasno 
razveljavi odločitev iz odstavka 4 z 
izvedbenim aktom, sprejetim v skladu s 
svetovalnim postopkom iz člena 25b. 
Začasna razveljavitev se na enak način 
prekliče, ko Komisija v oceni ugotovi, da 
je bila težava odpravljena.“

Or. en

Predlog spremembe 432
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 c (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. V členu 18 se doda naslednji 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 
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;
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– 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 433
Jo Leinen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V členu 18 se doda naslednji odstavek 
9a:
„9a. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b), 
da bi preprečila goljufivo razvrščanje 
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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 434
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za namene člena 
17(2) se izračuna, kot sledi:
(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese določena v delu A ali B Priloge 
V in če je vrednost el za ta pogonska
biogoriva ali druga tekoča biogoriva, 
izračunana v skladu s točko 7 dela C 
Priloge V, enaka ali manjša od nič ter če 
so ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč v skladu z delom 
B Priloge VIII enake nič, z uporabo te 
privzete vrednosti;
(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge V, ki se ji 
prištejejo ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII;
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
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vsota elementov formule iz točke 1 dela 
C Priloge V, kjer se lahko za nekatere 
elemente uporabijo razčlenjene privzete 
vrednosti iz dela D ali E Priloge V, in 
dejanskih vrednosti, izračunanih v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge V, za vse druge elemente, ki se ji 
prištejejo ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII.“

Or. en

Predlog spremembe 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za namene člena 
17(2) se izračuna, kot sledi:
(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese, vključno z vrednostmi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč iz Priloge VIII,
določena v delu A ali B Priloge V in če je 
vrednost el za ta biogoriva ali tekoča 
biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 
dela C Priloge V, enaka ali manjša od
nič, z uporabo te privzete vrednosti;
(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge V; ali
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
vsota elementov formule iz točke 1 
dela C Priloge V, kjer se lahko za 
nekatere elemente uporabijo razčlenjene 
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privzete vrednosti iz dela D ali E 
Priloge V, in dejanskih vrednosti, 
izračunanih v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge V, za vse 
druge elemente, razen vrednosti eiluc, za 
katero je treba uporabiti vrednosti, 
navedene v Prilogi VIII.“

Or. en

Predlog spremembe 436
Anne Delvaux

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – 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 
V in če je vrednost edl za ta biogoriva, 
izračunana v skladu s točko 7 dela C 
Priloge V, 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 
V;“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 437
Anne Delvaux, Romana Jordan
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – 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 
V in če je vrednost edl za ta biogoriva ali 
tekoča biogoriva, izračunana v skladu s 
točko 7 dela C Priloge V, enaka ali 
manjša od nič, z uporabo te privzete 
vrednosti;“

Or. en

Predlog spremembe 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -aa (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – 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 VIII, če 
presegajo največji prispevek iz člena 
3(4)(d).“

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na vključitev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč v izračun emisij 
toplogrednih plinov iz biogoriv, ki presegajo omejitev.
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Predlog spremembe 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 5 – drugi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 5 se zadnji stavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„Za ta namen je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b).“

Or. en

Predlog spremembe 440
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s pregledom predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, 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 
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celuloze.“

Or. en

Obrazložitev

Faktorji posrednih sprememb v rabi zemljišč iz Priloge VIII nimajo trdne znanstvene podlage, 
zato bi jih bilo treba črtati.

Predlog spremembe 441
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s pregledom predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, 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. fr

Predlog spremembe 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s pregledom predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, 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

Predlog spremembe 443
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s pregledom predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, uvedbo 
novih vrednosti na dodatnih ravneh 
razčlenitve (tj. na ravni surovin), po 
potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, če 
se na trgu pojavijo nove surovine za 
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biogoriva, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

Or. en

Obrazložitev

Člen 19(5) vsebuje bistvene elemente direktive in zato ne sodi v področje uporabe delegiranih 
aktov.

Predlog spremembe 444
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: (c) odstavek 6 se črta.

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s pregledom predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, 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. es

Predlog spremembe 445
Christa Klaß

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku,
vključno s pregledom predlaganih
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, 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.“

6. „Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku,
določitvijo vrednosti posrednih sprememb 
v rabi zemljišč za vsako zakonsko leto v 
skladu s Prilogo VIII, 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.

Predlog spremembe 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavi se naslednji odstavek 6a:
„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 VIII 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 447
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka d
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

„7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
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 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka d
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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„7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
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 449
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka e a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vstavi se naslednji odstavek:
„8a. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi z določitvijo podrobnih opredelitev, 
vključno s tehničnimi specifikacijami, 
potrebnih za kategorije iz točke 9 dela C 
Priloge V.“

Or. es

Predlog spremembe 450
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka e b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) vstavi se naslednji odstavek:
„8b. Komisija najkasneje do 31. decembra 
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2015 predloži zakonodajni predlog, ki 
vključuje nadaljnje ukrepe za zmanjšanje 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, kot 
so uporaba soproizvodov, povečanje 
donosov in učinkovitosti proizvodnje ter 
pridelava poljščin na opuščenih ali 
neuporabljenih zemljiščih, s podobno 
dodatno vrednostjo, kot je model, določen 
za biomaso, pridobljeno na zemljišču pod 
pogoji, določenimi v točki 8 dela C Priloge 
V.“

Or. es

Predlog spremembe 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8
Direktiva 2009/28/ES
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Člen 21 se črta. 8. Odstavek 2 člena 21 se črta.

Or. en

Predlog spremembe 452
Erik Bánki

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 21a
Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva brez emisij zaradi posrednih 
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sprememb v rabi zemljišč
1. Za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se šteje, da so ocenjene emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč enake nič v naslednjih primerih:
(a) pri konvencionalnih biogorivih do 
vrednosti, ki ni višja kot 5 % porabe 
končne energije v prometu leta 2020 in v 
naslednjih letih;
(b) pri konvencionalnih biogorivih, pri 
katerih je vrednost višja od vrednosti iz 
točke (a) tega odstavka, če se pridobijo iz 
biomase brez učinka posrednih sprememb 
v rabi zemljišč, kakor je opredeljeno v 
Prilogi VIII;
(c) pri naprednih biogorivih.
2. Komisija do 31. decembra 2014 določi 
in objavi smernice za nacionalne sheme 
za izdajo potrdil o biomasi brez učinka 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
pridelovalce ali proizvajalce take biomase. 
Vse države članice do 31. decembra 2014 
predložijo nacionalne sheme za izdajo 
potrdil o biomasi brez učinka posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za pridelovalce 
in proizvajalce te biomase, Komisija pa te 
nacionalne sheme oceni, zlasti ustreznost 
predvidenih ukrepov posameznih držav 
članic, ob upoštevanju potrebe, da se ta 
potrjevanja vključijo v prostovoljne 
trajnostne sheme, ki jih je odobrila 
Komisija.“

Or. en

Obrazložitev

Pri konvencionalnih biogorivih do količine, ki se dejansko proizvede v EU, ni posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, kakor je ugotovila Komisija. Vso dodatno količino konvencionalnih 
biogoriv pa bi bilo treba pridobiti iz biomase, ki nima učinkov posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, kakor je opredeljeno v Prilogi VIII.

Predlog spremembe 453
Britta Reimers
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2009/28/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. V členu 22 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„2. Pri ocenjevanju neto prihrankov 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
biogoriv lahko države članice za namen 
poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične 
vrednosti, navedene v delih A in B Priloge 
V, ter dodajo ocene za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII.“

Or. en

Predlog spremembe 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2009/28/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. V členu 22 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„2. Pri ocenjevanju neto prihrankov 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
biogoriv lahko države članice za namen 
poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične 
vrednosti, navedene v delih A in B Priloge 
V, ter dodajo ocene za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII.“

Or. es
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Predlog spremembe 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2009/28/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. V členu 22 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

9. V členu 22 se odstavek 2 črta.

"2. Pri ocenjevanju neto prihrankov 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
biogoriv lahko države članice za namen 
poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične 
vrednosti, navedene v delih A in B Priloge 
V, ter dodajo ocene za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII.“

Or. en

Predlog spremembe 456
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Vstavi se naslednji člen 25b: črtano
„Člen 25b
Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.
2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), 
členov 19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum 
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začetka veljavnosti te direktive].
3. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), 
členov 19(5), 19(6) in 19(7) 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 v skladu s 
členom 3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(6) in 19(7), 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 457
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov
19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum

2. Pooblastilo iz člena 5(5), tretjega 
pododstavka člena 17(3)(c) ter člena 19(6) 
in 19(7) se prenese na Komisijo za obdobje 
5 let od [Urad za publikacije objavi datum
začetka veljavnosti tega akta o 
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začetka veljavnosti te direktive]. spremembi]. Komisija pripravi poročilo o 
prenesenih pooblastilih najpozneje devet 
mesecev pred iztekom 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 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), 
členov 19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d) in člena 5(5) 
se prenese na Komisijo za 5 let od [datum 
začetka veljavnosti te direktive] z 
možnostjo podaljšanja tega obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov
19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz člena 5(5), tretjega 
pododstavka člena 17(3)(c) ter člena 19(5), 
19(6) in 19(7) se prenese na Komisijo za
obdobje petih let od [datum začetka 
veljavnosti te direktive].

Or. it

Predlog spremembe 460
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov
19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz točke (oa) člena 2, člena 
5(5), tretjega pododstavka člena 17(3)(c)
ter člena 19(5), 19(7) in 19(8) se prenese 
na Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

Or. es

Predlog spremembe 461
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov
19(5), 19(6) in 19(7) lahko Evropski 
parlament ali Svet kadar koli prekliče. S 

3. Pooblastilo iz točke (oa) člena 2, člena 
5(5), tretjega pododstavka člena 17(3)(c)
ter člena 19(5), 19(7) in 19(8) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
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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.

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. es

Predlog spremembe 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), 
členov 19(5), 19(6) in 19(7) 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. Pooblastilo iz člena 3(4)(d) in člena 5(5) 
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 463
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov
19(5), 19(6) in 19(7) 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. Pooblastilo iz člena 5(5), tretjega 
pododstavka člena 17(3)(c) ter člena 19(6) 
in 19(7) 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 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov
19(5), 19(6) in 19(7) 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. Pooblastilo iz člena 5(5), tretjega 
pododstavka člena 17(3)(c) ter člena 19(5), 
19(6) in 19(7) 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. it

Predlog spremembe 465
Pilar Ayuso
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(6) in 19(7), 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 v skladu s točko 
(oa) člena 2, členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c) ter členom
19(5), 19(7) in 19(8), 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 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(6) in 19(7), 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 v skladu s členom 
3(4)(d) in členom 5(5), 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.“
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Or. en

Predlog spremembe 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom
3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(6) in 19(7), 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 v skladu s členom 
5(5), tretjim pododstavkom člena 17(3)(c)
ter členom 19(5), 19(6) in 19(7), 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. it

Predlog spremembe 468
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 

Komisija do [eno leto po datumu začetka 
veljavnosti te direktive] Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
pregledu pozitivnih in negativnih 
okoljskih, socialnih in gospodarskih 
učinkov konvencionalnih in naprednih
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. To poročilo temelji na
najboljšem razpoložljivem znanstvenem 
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biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki 
jih bo treba uporabljati od 1. januarja 
2021, ter pregled učinkovitosti spodbud za 
biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

mnenju.

V poročilu Komisija pregleda okoljske 
učinke pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, med drugim na emisije 
toplogrednih plinov, biotsko 
raznovrstnost, tla in uporabo.
V poročilu se pri ocenjevanju 
gospodarskih učinkov pogonskih biogoriv 
in drugih tekočih biogoriv upoštevajo 
stroški, ki jih neposredno ali posredno 
krijejo evropski potrošniki in 
davkoplačevalci in ki zlasti izhajajo iz 
shem podpore in cen goriv, ter delovna 
mesta, ustvarjena neposredno v panogi 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv.
Pregled socialnih učinkov pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv 
obravnava delitev koristi in tveganj s 
tretjimi osebami v regijah, iz katerih 
izvirajo surovine, zlasti z domorodnimi in 
lokalnimi skupnostmi. Pregled zajema 
tudi uporabo in učinkovitost obstoječih 
pravil o socialni trajnostnosti, tudi tistih, 
ki so določena v priznanih prostovoljnih 
shemah.
Poročilo pri ocenjevanju okoljskih, 
socialnih in gospodarskih učinkov 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv upošteva tehnično in 
gospodarsko razpoložljivost trajnostnih 
surovin in izpad dobička zaradi njihovega 
preusmerjanja z drugih uporab, zlasti v 
proizvodnji hrane in krme, v proizvodih 
ali kot naravna gnojila. Upošteva se 
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celotni življenjski cikel konvencionalnih 
in naprednih pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv. Uporaba fosilnih 
goriv na vsaki stopnji življenjskega cikla, 
zlasti za proizvodnjo gnojil, procesne 
energije in energije za prevoz, se analizira 
z namenom ocenjevanja energijskega 
donosa glede na vloženo energijo tako 
konvencionalnih kot tudi naprednih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter z namenom preverjanja 
učinka pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv na zanesljivost oskrbe z 
energijo.
Če je to glede na poročilo ustrezno, 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži predloge.

Or. en

Predlog spremembe 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki 
jih bo treba uporabljati od 1. januarja 
2021, ter pregled učinkovitosti spodbud za 

Komisija do 31. decembra 2015
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o pregledu napredka pri razvoju 
sistema certificiranja za surovine 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, pridobljene z nizkim tveganjem 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, in 
njegove učinkovitosti, z namenom 
uporabe ocenjenih emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, enakih nič, za 
izračun emisij toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu v skladu z direktivama
2009/30/ES in 2009/28/ES. Poročilu se po 
potrebi priloži zakonodajni predlog ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
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biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Or. en

Predlog spremembe 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki 
jih bo treba uporabljati od 1. januarja 
2021, ter pregled učinkovitosti spodbud za 
biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za določitev ustreznih trajnostnih 
meril za biogoriva iz surovin, ki ne 
zahtevajo rabe zemljišč, in pridelkov, ki se 
ne uporabljajo za prehrano, v skladu s 
členom 3(4)(d) Direktive 2009/28/ES.

Or. en

Predlog spremembe 471
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Člen 3



PE513.034v01-00 74/83 AM\937597SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki 
jih bo treba uporabljati od 1. januarja 
2021, ter pregled učinkovitosti spodbud za 
biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2018
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv.

Or. es

Predlog spremembe 472
Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
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najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za 
biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021.

Or. fr

Predlog spremembe 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki 
jih bo treba uporabljati od 1. januarja 
2021, ter pregled učinkovitosti spodbud za 
biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilo vsebuje analizo ocene 
učinka proizvodnje biogoriv na panoge, ki 
temeljijo na gozdarstvu, in na 
razpoložljivost lesa. Poročilu se po potrebi 
priloži zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo trajnostnih meril, ki 
jih bo treba uporabljati za spodbujanje 
biogoriv iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

1. Komisija do 31. decembra 2017 v skladu 
s svetovalnim postopkom iz člena 25(2) 
pridobi najboljše znanstvene dokaze o 
emisijah toplogrednih plinov zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, 
povezanih s proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

2. Komisija na podlagi najboljših 
razpoložljivih znanstvenih dokazov pred 
31. decembrom 2018 predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo, ki vključuje 
oceno razpoložljivosti stroškovno 
učinkovitih biogoriv iz surovin, ki ne 
zahtevajo rabe zemljišč, in poljščin, ki se 
ne uporabljajo za prehrano, do leta 2020 
ter emisij toplogrednih plinov zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, 
povezanih s proizvodnjo pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv. 
Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni 
predlog, ki temelji na najboljših 
razpoložljivih znanstvenih dokazih, za 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
ustrezna trajnostna merila, ki jih bo treba 
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uporabljati od 1. januarja 2021, ter pregled 
učinkovitosti spodbud za biogoriva iz 
surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) in (e) 
Direktive 2009/28/ES.

Or. en

Predlog spremembe 475
Horst Schnellhardt

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših
najnovejših razpoložljivih znanstvenih
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2020
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših dokazih,
pridobljenih v skladu z znanstvenimi 
metodami, o pregledu učinkovitosti 
ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri 
omejevanju emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, povezanih s 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Poročilu se po potrebi 
priloži zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših dokazih, pridobljenih v skladu z 
znanstvenimi metodami, za uvedbo 
ocenjenih faktorjev emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč v ustrezna 
trajnostna merila, ki jih bo treba uporabljati 
od 1. januarja 2021, ter pregled 
učinkovitosti spodbud za biogoriva iz 
surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES. Uporaba faktorjev 
iz prvega odstavka za ocenjene emisije, ki 
izhajajo iz posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, za obrate za proizvodnjo 
biogoriv, ki so pričeli obratovati pred 
letom 2017, ne sme povzročiti take 
kategorizacije tam proizvedenih biogoriv, 
da ta ne bi bila več skladna s trajnostnimi 
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merili. Vendar pa mora to veljati le za 
biogoriva, ki dosegajo vsaj 45-odstotni 
prihranek emisij. Do konca leta 2017 je 
treba to določbo uveljaviti za vse obrate za 
proizvodnjo biogoriv.

Or. de

Obrazložitev

Znanstveni dokazi, ki se uporabljajo v pravne namene, morajo ustrezati znanstveni metodi. 
Strokovna mnenja so zato bistvenega pomena. Da bi trajnostna merila lahko dopolnili s 
faktorji posrednih sprememb v rabi zemljišč, morajo najprej dokazati, da ustrezajo tržnim 
danostim. V tem primeru bi bilo treba v zakonodajo vključiti ustrezne prehodno veljavne 
določbe.

Predlog spremembe 476
Julie Girling

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2018
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.
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Predlog spremembe 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano.

Or. it

Predlog spremembe 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
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poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri:

– omejevanju emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, povezanih s 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv;
– spodbujanju raziskav na področju 
inovativnih tehnologij in njihovega 
razvoja v državah članicah ter pri 
upoštevanju potrebe po izboljšanju 
zanesljivosti preskrbe z dizelskimi gorivi.
Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni 
predlog, ki temelji na najboljših 
razpoložljivih znanstvenih dokazih, za 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
ustrezna trajnostna merila, ki jih bo treba 
uporabljati od 1. januarja 2021, ter pregled 
učinkovitosti spodbud za biogoriva iz 
surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Or. fr

Obrazložitev

V okviru tega pregleda je eden od treh navedenih ciljev spodbujati večjo uveljavitev 
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naprednih biogoriv na trgu: zato je potrebno in smiselno, da se poročilo, ki ga bo Evropska 
komisija predstavila v zvezi z učinkovitostjo ukrepov, nanaša tudi na ta ključni vidik pregleda.

Predlog spremembe 479
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki jih 
bo treba uporabljati od 1. januarja 2021, ter 
pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva 
iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Navedeno poročilo vsebuje 
oceno učinka proizvodnje biogoriv na 
lesno industrijo, razpoložljivost lesnih 
virov in sektorje, ki uporabljajo biomaso. 
Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni 
predlog, ki temelji na najboljših 
razpoložljivih znanstvenih dokazih, za 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
ustrezna trajnostna merila, ki jih bo treba 
uporabljati od 1. januarja 2021, ter pregled 
učinkovitosti spodbud za biogoriva iz 
surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in 
pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, 
v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vlagatelji upoštevajo, da so tehnologije za 
proizvodnjo biogoriv še vedno v razvoju in 
da se lahko nadaljnji ukrepi za 
zmanjšanje negativnih vplivov sprejmejo 
kasneje.

Or. en

Predlog spremembe 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje [dvanajst 
mesecev po sprejetju Direktive] sprejmejo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo. Države članice 
Komisiji takoj sporočijo besedila 
navedenih predpisov.

1. Države članice najpozneje [2 leti po 
sprejetju Direktive] sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Države članice Komisiji takoj 
sporočijo besedila navedenih predpisov.

Or. en

Predlog spremembe 482
Jean-Pierre Audy

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije. V 
prečiščeni različici je dostopna v roku treh 
mesecev po začetku svoje veljavnosti.
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