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Predlog spremembe 38
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in
2003/30/ES9 zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

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

Or. nl

Predlog spremembe 39
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in
2003/30/ES9 zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove
porabe končne energije. Potreba po 
zmanjšanju porabe energije v prometnem 
sektorju je nujna, saj bo verjetno vse težje 
na trajnosten način doseči obvezen 
odstotni cilj energije iz obnovljivih virov, 
če se bo celotno povpraševanje po energiji 
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za promet še naprej višalo. Uporaba 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
primešavanje biogoriv z ničnimi ali 
nizkimi emisijami zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč sta drugi 
metodi, ki sta na voljo državam članicam 
za doseganje tega cilja.

Or. en

Obrazložitev

Potreba po zmanjšanju skupne porabe v prometnem sektorju in povečanju energetske 
učinkovitosti v tem sektorju, da bi se dosegel 10-odstotni cilj za promet, je bila poudarjena že 
v veljavni direktivi o obnovljivih virih energije. Ta predlog spremembe ponovno poudarja to 
potrebo in dodaja, kako pomemben je razvoj električne energije iz obnovljivih virov in 
naprednih biogoriv, če želijo Unija in države članice trajnostno doseči ta prometni cilj.

Predlog spremembe 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES9 zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES9 zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
porabe končne energije. Ena od metod, ki 
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je primešavanje biogoriv, ki naj 
bi najbolj prispevalo k doseganju cilja.
Evropski trg goriv bo ostal zelo odvisen od 
razpoložljivosti dizelskega goriva, kar je 
posebnost evropskega trga: za spopadanje 
s to močno odvisnostjo bi bilo treba v 
Evropski uniji spodbujati večjo 
proizvodnjo naprednega biodizelskega 
goriva.
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Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 41
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 93/12/EGS10 zahteva, 
da dobavitelji goriv do 31. decembra 2020 
za najmanj 6 % zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva (v 
nadaljnjem besedilu: emisijska intenzivnost 
toplogrednih plinov), ki ga v Uniji 
uporabljajo cestna vozila, necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski
traktorji ter plovila za rekreacijo, ko niso 
na morju. Ena od metod, ki so na voljo 
dobaviteljem fosilnih goriv za zmanjšanje 
emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
iz dobavljenih fosilnih goriv, je mešanje
biogoriv.

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 93/12/EGS10 zahteva, 
da dobavitelji goriv do 31. decembra 2020 
za najmanj 6 % zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva (v 
nadaljnjem besedilu: emisijska intenzivnost 
toplogrednih plinov), ki ga v Uniji 
uporabljajo cestna vozila, necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji ter plovila za rekreacijo, ko niso 
na morju. Ena od metod, ki so na voljo 
dobaviteljem fosilnih goriv za zmanjšanje 
emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
iz dobavljenih fosilnih goriv, je mešanje
biogoriv z ničnimi ali nizkimi emisijami 
toplogrednih plinov z drugimi gorivi, 
pridobljenimi iz neizogibnih odpadnih 
plinov. Za zagotovitev varnosti naložb v ta 
napredna pogonska goriva bi morali 
dobavitelji poskrbeti za to, da se ustrezno 
upoštevajo posredni učinki vseh goriv in 
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vključijo vsi pomembni viri emisij, 
vključno s posrednimi emisijami biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 42
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 43
Marita Ulvskog

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

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

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

Če primerjamo poljščine glede na njihov 
življenjski ciklus, imajo rastline za 
pridelavo sladkorja in poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba precej nižje vrednosti 
emisij kot oljnice. Da bi čim učinkoviteje 
dosegli koristi za okolje, je treba poudarek 
nameniti omejevanju tistih biogoriv in 
proizvodnje, ki imajo najbolj škodljiv 
vpliv. Zato je zlasti pomembno sprejeti 
ukrepe proti posrednim spremembam v 
rabi zemljišč v prid oljnicam.

Or. sv

Predlog spremembe 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov. Zato bi morali 
direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih gozdnih ali kmetijskih 
zemljiščih, vključevati določbe za 
obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Da bi zmanjšale emisije ogljika 
pogonskih goriv, so ZDA – na zvezni 
ravni – in Kalifornija že uveljavile 
standarde goriv z nizko vsebnostjo ogljika, 
tj. ameriški zvezni standard za obnovljiva 
goriva (US-RFS2) in kalifornijski 
standard goriv z nizko vsebnostjo ogljika 
(CA-LCFS). Oba vključujeta emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Zato tako US-RFS2 kot CA-
LCFS predvidevata, da bo v začetni fazi 
izvajanja programa prevladoval etanol na 
osnovi škroba, delež naprednih biogoriv 
pa naj bi se povečal pozneje. Goriva, kot 
so utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin 
ter vodik in električna energija iz fosilnih 
goriv, prav tako omogočajo zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov v primerjavi z 
dizelskim gorivom in bencinom, zato 
lahko prispevajo k uresničevanju ciljev v 
skladu s kalifornijskim standardom LCFS 
in direktivo EU o kakovosti goriva. Tako 
kot v Kaliforniji so bile vzpostavljene 
strokovne delovne skupine, v katerih 
sodelujejo tudi zainteresirane skupine, da 
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bi na podlagi najnovejših znanstvenih 
dokazov revidirale faktorje posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in objavile 
revidirane vrednosti, ki se bodo 
uporabljale za namene skladnosti.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevanje faktorjev posrednih sprememb v rabi zemljišč je dobro uveljavljen postopek v 
nekaterih državah ali ključnih gospodarskih regijah sveta, npr. v Kaliforniji.

Predlog spremembe 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 19(7) Direktive 2009/28/ES ter 
člen 7d(6) Direktive 1998/70/ES določata, 
da se upošteva učinek posrednih 
sprememb v rabi zemljišč na emisije 
toplogrednih plinov in sprejmejo ukrepi, 
ki obravnavajo ta učinek, pri čemer se 
ustrezno upošteva potreba po zaščiti 
obstoječih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 48
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Člen 19(7) Direktive 2009/28/ES ter 
člen 7d(6) Direktive 1998/70/ES določata, 
da se upošteva učinek posrednih 
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sprememb v rabi zemljišč na emisije 
toplogrednih plinov in sprejmejo ukrepi, 
ki obravnavajo ta učinek, pri čemer se 
ustrezno upošteva potreba po zaščiti 
obstoječih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 49
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Poleg tega ne smemo pozabiti, da 
proizvodnja biogoriv iz poljščin v EU
pomaga zmanjševati pomanjkanje 
rastlinskih beljakovin v EU.

Or. nl

Predlog spremembe 50
Angelika Niebler

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 52
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva bodo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da je bil za biogoriva, pridelana 
na obdelovalnih površinah, namenjen 
visok znesek javne podpore 
(10 milijard EUR na leto), zato bo 
predvidoma skoraj celotna proizvodnja 
biogoriv do leta 2020 temeljila na 
poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki bi 
se lahko uporabljala za oskrbovanje trgov s 
hrano in krmo. Iz tega razloga je treba 
upoštevati posredne spremembe v rabi 
zemljišč, da se zagotovi, da ti potencialni 
viri emisij ne bodo spodkopavali 
prizadevanj za doseganje ciljev Unije na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
emisij toplogrednih plinov. Za
zmanjševanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč je pomembno razlikovati med 
skupinami poljščin, kot so oljnice, žitarice, 
rastline za pridelavo sladkorja in druge 
poljščine, ki vsebujejo škrob.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 54
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

emisij je pomembno razlikovati med
poljščinami in regijami.

Or. en

Obrazložitev

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Predlog spremembe 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob. Za 
srednje- in dolgoročno obravnavo tega 
tveganja je primerno spodbujati raziskave 
in razvoj v novih postopkov proizvodnje 
naprednih biogoriv, ki ne konkurirajo 
poljščinam, ki se uporabljajo za prehrano, 
kot so ostanki lesne celuloze, ki so ena 
redkih biomas, ki je je zelo veliko v 
državah članicah.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob. Dodati 
je treba morebiten škodljiv učinek na cene 
prehrambnih izdelkov in varnost preskrbe 
z njimi.

Or. it

Predlog spremembe 57
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, ostankov, alg ter 
pridobljena z biološko razgradnjo z 
bakterijami, zagotavljajo velik prihranek 
toplogrednih plinov z majhnim tveganjem 
povzročanja posrednih sprememb v rabi 
zemljišč in ne tekmujejo neposredno za 
kmetijska zemljišča, ki so namenjena 
oskrbi trgov s hrano in krmo. Zato je 
ustrezno spodbuditi večjo proizvodnjo 
takšnih naprednih biogoriv, ker zdaj na 
trgih niso na voljo v velikih količinah.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. Vzpostavitev vse bolj 
velikopoteznih obveznih ciljev za 
napredna biogoriva bo poslala jasen 
signal podpore naprednim biogorivom na 
ravni Unije. V tem smislu bi bilo treba kot 
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ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 zlasti spodbujati 
napredna biogoriva z ocenjenimi nizkimi 
vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč 
in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah. Zagotoviti bi bilo treba dodatne 
spodbude z uvedbo obveznega cilja za 
napredna biogoriva v okviru 10-
odstotnega cilja za promet, določenega v 
Direktivi 2009/28/ES, v primerjavi z 
običajnimi biogorivi. Vendar pa bi 
napredna biogoriva morala izpolnjevati 
ustrezna trajnostna merila, ki veljajo za 
konvencionalna biogoriva, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in goljufije pri 
proizvodnji naprednih biogoriv. Poleg 
tega lahko v energetskem sistemu, ki 
temelji na energiji iz obnovljivih virov, 
električna vozila zagotovijo prevoz brez 
emisij CO2. V členu 3(4)(c) 
Direktive 2009/28/ES je električnim 
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vozilom dodeljen faktor 2,5. Električna 
vozila bi morala obdržati svojo relativno 
prednost in zagotoviti bi bilo treba 
dodatne spodbude s povečanjem ponderja 
električnih vozil pri uresničevanju10-
odstotnega cilja za promet, določenega v 
Direktivi 2009/28/ES, v primerjavi z 
običajnimi in naprednimi biogorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020
zlasti spodbujati električna vozila in
napredna biogoriva z ocenjenimi nizkimi 
vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč 
in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 59
Angelika Niebler

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Konvencionalna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, zagotavljajo velik 
prihranek toplogrednih plinov z majhnim 
tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Spodbujati bi bilo treba proizvodnjo 
naprednih biogoriv, na primer iz surovin 
in alg, ki vsebujejo celulozo, saj 
omogočajo tudi večje prihranke emisij 
toplogrednih plinov in ustvarjajo majhno 
tveganje za posredne spremembe v rabi 
zemljišč. Zagotoviti bi bilo treba dodatne 
spodbude z določitvijo ločenega cilja 2-
odstotnega deleža naprednih biogoriv v
prometnem sektorju v Direktivi 
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določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov.

2009/28/ES. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati napredna 
biogoriva. Da bi se izognili izkrivljanju 
trga in spodbudam h goljufijam, morajo 
napredna biogoriva izpolnjevati ista 
trajnostna merila kot vsa ostala biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 60
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

politike energije iz obnovljivih virov po 
letu 2020 spodbujati le napredna biogoriva 
z nizkimi ocenjenimi vplivi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in visokimi 
skupnimi prihranki toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 61
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Upravičeno je, da se odpadki v čim večji 
meri izkoristijo kot surovine, zaradi česar 
je zaželeno, da se zagotovi dodatna 
podpora za surovine, ki temeljijo na 
odpadkih, in da se upošteva možnost 
vključitve dodatnih odpadkov in uporaba 
novih tehnologij. Zato je ustrezno 
spodbuditi večjo proizvodnjo takšnih 
naprednih biogoriv, če jo spremlja celovit 
pregled izvedljivosti ciljev za leto 2020 in 
če ne povzroči še večje odvisnosti držav 
članic EU od tujih virov energentov in 
surovin.
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nizkimi ocenjenimi vplivi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in visokimi 
skupnimi prihranki toplogrednih plinov.

Or. hu

Predlog spremembe 62
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 63
Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Predlog spremembe 65
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 6



AM\933726SL.doc 25/174 PE510.481v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov, ostankov in alg, 
zagotavljajo velik prihranek toplogrednih 
plinov z majhnim tveganjem povzročanja 
posrednih sprememb v rabi zemljišč in ne 
tekmujejo neposredno za kmetijska 
zemljišča, ki so namenjena oskrbi trgov s 
hrano in krmo. Zato je ustrezno spodbuditi 
večjo proizvodnjo takšnih naprednih 
biogoriv, ker zdaj na trgih niso na voljo v 
velikih količinah, delno zaradi tekmovanja 
za javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano.
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude s 
povečanjem ponderja naprednih biogoriv
pri uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. V tem smislu bi bilo treba 
stopnjo primešavanja biogoriv iz poljščin 
za pridelavo hrane do leta 2020 omejiti na 
5 %, kar je mogoče vključiti v 10-odstotni 
cilj energije iz obnovljivih virov v porabi 
končne energije v prometnem sektorju. 
Kot del okvira politike energije iz 
obnovljivih virov po letu 2020 bi bilo treba
spodbujati le napredna biogoriva z nizkimi 
ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in visokimi skupnimi 
prihranki toplogrednih plinov. Zato bo 
evropska politika za biogoriva spodbujala 
vse inovativne načine pretvorbe.

Or. fr

Obrazložitev

Za pojasnitev ciljev je koristno navesti 5-odstotni cilj, ki ga je Evropska komisija navedla v 
tem predlogu pregleda, in ga postaviti v evropsko politično perspektivo za leto 2020. Treba je 
poudariti še, da se bo po letu 2020 ohranila ta smer inovacij, da bi zaščitili obete za naložbe, 
ki se izvajajo sedaj.
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Predlog spremembe 66
Evžen Tošenovský

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z
ničnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je po predhodni znanstveni oceni 
prednosti in dejanske trajnosti ustrezno 
spodbuditi večjo proizvodnjo takšnih 
naprednih biogoriv, ker zdaj na trgih niso 
na voljo v velikih količinah, delno zaradi 
tekmovanja za javne subvencije z 
uveljavljenimi tehnologijami za 
proizvodnjo biogoriv iz poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano. Zagotoviti bi bilo 
treba dodatne spodbude s povečanjem 
ponderja naprednih biogoriv pri 
uresničevanju 10-odstotnega cilja za 
promet, določenega v Direktivi 
2009/28/ES, v primerjavi z običajnimi
biogorivi. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 spodbujati le napredna 
biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna 
merila, ki ne tekmujejo s hrano za 
zemljišča, vodo ali druge vire ter ki po 
ocenah nimajo nobenega vpliva posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in prinašajo 
visoke skupne prihranke toplogrednih 
plinov.

Or. en

Predlog spremembe 68
Jens Rohde
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Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah. Zagotoviti bi bilo treba dodatne 
spodbude z določitvijo ločenega 2,5-
odstotnega cilja za napredna biogoriva za
promet v Direktivi 2009/28/ES. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020
zlasti spodbujati biogoriva z ocenjenimi
nizkimi vplivi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov. Da bi preprečili 
izkrivljanje trga in spodbude za goljufije, 
bi morala tudi napredna biogoriva 
izpolnjevati ista trajnostna merila kot vsa 
ostala biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi instrument dvojnega upoštevanja ni prispeval k pričakovanemu povečanju 
proizvodnje in uporabe naprednih biogoriv. Določitev obveznega 2,5-odstotnega cilja za 
napredna biogoriva bo trgu zagotovila jasen cilj in spodbudo za uporabo naprednih biogoriv 
s pričakovano nizko vrednostjo emisij. Da bi vzpostavili enake konkurenčne pogoje kot za 
običajna biogoriva ter zmanjšali izkrivljanje trga in goljufije, pa morajo tudi napredna 
biogoriva izpolnjevati vsa trajnostna merila.
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Predlog spremembe 69
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Biološka razgradnja z bakterijami je nova tehnologija, ki izkorišča velik potencial biološko 
razgradljivih delov industrijskih odpadkov za proizvodnjo naprednih biogoriv brez vpliva 
posrednih sprememb v rabi zemljišč in poseganja v prehransko verigo. Ta predlog 
spremembe bo ob upoštevanju ciljev glede spodbujanja naprednih biogoriv, navedenih v 
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predlogu o posrednih spremembah v rabi zemljišč, podprl velik potencial te tehnologije in 
omogočil njeno hitro uveljavitev v Evropi.

Predlog spremembe 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 71
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 72
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropska komisija bi morala 
upoštevati, da vrednost koeficientov, 
opredeljenih na podlagi Priloge IX, ni 
prilagojena vsem proizvodom in da je 
potreben dodaten razmislek, da bi 
preprečili vsakršno pravno negotovost.

Or. fr

Predlog spremembe 73
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Da bi preprečili izkrivljanje trga in 
ustvarjanje spodbud za goljufije, morajo 
tudi napredna biogoriva izpolnjevati ista 
trajnostna merila kot druga biogoriva.

Or. nl

Predlog spremembe 74
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 



AM\933726SL.doc 33/174 PE510.481v01-00

SL

skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti. Prav tako je bistveno zagotoviti, 
da bodo politike Unije na področju 
odpadkov skladne ter da bo za te odpadke 
veljala hierarhija ravnanja z odpadki iz 
člena 4 Direktive 2008/98/ES. Ne bi smelo 
priti do negativnih spodbud, ki bi lahko 
ogrozile pravilno izvajanje te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti. Ostanki lesne celuloze so ena 
redkih biomas, ki je je v Evropi zelo 
veliko. Določitev podcilja za primešavanje 
biogoriv iz lesne celuloze bi vlagateljem 
omogočila prepoznavnost, ki jo 
potrebujejo za izraz njihovega potenciala.

Or. fr
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti, pri katerih poteka uporaba 
odpadnih materialov v energetske namene 
le v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki, ki z namenom zaščite pravic do 
zemljišč in hrane ne tekmujejo za uporabo 
zemljišč in vode ter ki ne zmanjšujejo 
vsebnosti organskih snovi v prsti, kar bi 
negativno vplivalo na okolje lokalnega 
ekosistema.

Or. en

Predlog spremembe 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini
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Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti, in da ne povzročajo okoljskih 
učinkov v takem smislu, da bi ogrozile 
lokalne ekosisteme s tem, ko bi poljščine, 
ki se uporabljajo za prehrano, prikrajšale 
za zemljišča in vodo.

Or. it

Predlog spremembe 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“11 in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri12, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
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biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti in pri katerih poteka uporaba 
odpadnih materialov v energetske namene 
le v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki.

Or. en

Predlog spremembe 79
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Les, npr. v obliki ivernih plošč, je zaradi raznovrstne uporabe trdna komponenta v okolju, 
zato bi preusmeritev uporabe te surovine za energijo ustvarila nevarnost negativnega 
splošnega ravnovesja ogljika. Kakršno koli spodbujanje uporabe lesne celuloze je treba 
dopolniti z zaščitnimi ukrepi, tako da npr. v celulozni industriji ne bi prišlo do pomanjkanja 
surovin in s tem do povpraševanja po lesu višjega razreda, kar bi povzročilo preusmerjanje 
surovin iz drugih panog ali potrebo po povečanju poseka.
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Predlog spremembe 80
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 81
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Skupne emisije toplogrednih plinov za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v vseh 
delujočih obratih, bi bilo treba postopoma 
zmanjšati, da se izboljša njihova skupna 
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ravnovesje toplogrednih plinov, ter odvrniti
dodatne naložbe v obrate z nizkim 
učinkom na prihranek toplogrednih plinov.
To povečanje zagotavlja varovala za 
naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

bilanca toplogrednih plinov ter odvrnejo
dodatne naložbe v obrate z nizkim 
učinkom na prihranek toplogrednih plinov.
To zmanjšanje zagotavlja varovala za 
naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

Or. en

Predlog spremembe 82
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 83
Angelika Niebler

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 

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

Or. en

Predlog spremembe 85
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno
vzpostaviti obvezne cilje za napredna 
biogoriva v skladu s časovnim 
razporedom, ki bo vlagateljem zagotovil 
predvidljivost in stabilnost. 
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doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

Or. en

Predlog spremembe 86
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Ker emisije, ki naj bi jih po izračunu povzročale posredne spremembe v rabi zemljišč, znašajo 
12 g CO2eq/MJ za žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba ter 13 g CO2eq/MJ 
za rastline za pridelavo sladkorja v primerjavi s 55 g CO2eq/MJ za oljnice, je treba najprej 
omejiti uporabo poljščin z največjim okoljskim vplivom.
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Predlog spremembe 87
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES.
Ne da bi se omejila skupna uporaba 
tovrstnih biogoriv, bi bilo treba delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES, omejiti z uvedbo 7,5-odstotne 
zgornje meje za tovrstna pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Predlog spremembe 88
Claude Turmes



AM\933726SL.doc 43/174 PE510.481v01-00

SL

v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 
98/70/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba
omejiti delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, 
rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, ki 
se lahko upoštevajo pri doseganju 10-
odstotnega cilja za promet iz Direktive 
2009/28/ES.

Or. en

Predlog spremembe 89
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE510.481v01-00 44/174 AM\933726SL.doc

SL

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

energetskih poljščin, ki se pridelujejo na 
obdelovalnih površinah, kot je določeno v 
delu A Priloge VIII k Direktivi 2009/28/ES 
in delu A Priloge V k Direktivi 98/70/ES, 
ki se lahko upoštevajo pri doseganju ciljev 
iz Direktive 2009/28/ES in Direktive 
98/70/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic ter drugih 
energetskih poljščin, ki se pridelujejo na 
obdelovalnih površinah, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES in Direktive 98/70/ES, omejiti 
na delež tovrstnih pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki so bila 
porabljena v letu 2011. Poleg tega je 
ustrezno, da se vzpostavijo obvezni cilji 
glede postopne uvedbe naprednih biogoriv 
od leta 2016 do 2020, kar bo vlagateljem 
zagotovilo predvidljivost in stabilnost.

Or. en

Predlog spremembe 90
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

A Priloge V k Direktivi 98/70/ES, ki se 
lahko upoštevajo pri doseganju ciljev iz teh 
direktiv. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev ali 
prejemajo javna sredstva v skladu z 
Direktivo 2009/28/ES, omejiti na delež 
tovrstnih pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki so bila porabljena v 
letu 2011. Iz istih razlogov in da bi se 
izognili neenaki obravnavi pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
proizvedenih iz surovin s podobnimi 
učinki, je treba enako obravnavati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz neživilske ali 
lesne celuloze, če so pridelana na 
obdelovalnih površinah, brez poseganja v 
biogoriva, proizvedena iz odpadkov in 
ostankov.

Or. en

Predlog spremembe 91
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno določiti 
zavezujoče cilje za napredna biogoriva, v 
zvezi s temi cilji pa so potrebna jasna, 
učinkovita in predvidljiva pravila, ki ne 
smejo povzročiti prenagljenega zapiranja 
obstoječe proizvodne infrastrukture, 
zaradi česar bi Evropa utrpela precejšnjo 



PE510.481v01-00 46/174 AM\933726SL.doc

SL

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

izgubo vrednosti. 

Or. hu

Predlog spremembe 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Omejitev za običajna biogoriva in druga tekoča biogoriva bi bilo treba uporabljati tako za 
poljščine, ki se uporabljajo za prehrano, kot za namenske energetske poljščine 
(neprehrambene rastline), saj obe vrsti tekmujeta za uporabo zemljišč in vode, ki bi jih bilo 
treba uporabljati le za poljščine, ki se uporabljajo za prehrano in krmo. Poleg tega bi bilo 
treba omejitev za običajna biogoriva, da bi bila učinkovita, upoštevati pri doseganju ciljev 
Direktive 2009/28/ES in Direktive 1998/70/ES. V okviru strategije po letu 2020 bi bilo treba 
postopoma odpraviti vsa biogoriva, proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, in 
namenskih energetskih poljščin.

Predlog spremembe 93
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Glede na to, da obstoječe nameščene 
zmogljivosti EU za konvencionalno 
proizvodnjo etanola po energijski 
vrednosti ustrezajo 6 % pričakovanega 
obsega trga bencina leta 2020 ter da 
obstaja upravičena potreba po zaščiti 
obstoječih naložb v zmogljivosti za 
konvencionalno proizvodnjo biogoriva, ki 
so bile izvedene v dobri veri, kakor tudi po 
začetku trženja etanola iz lesne celuloze, 
je treba uvesti poseben cilj najmanj 10-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v skupni porabi bencina v sektorju 
prometa do leta 2020, od česar bi morala 
8 % predstavljati biogoriva, proizvedena iz 
rastlin za pridelavo sladkorja in škroba.

Or. en

Obrazložitev

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
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decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Predlog spremembe 94
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 

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

Or. en

Predlog spremembe 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 97
Angelika Niebler

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

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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obratov.

Or. en

Predlog spremembe 99
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Predlog spremembe 100
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 101
Kent Johansson

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 102
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) 7,5-odstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj skupnega 
cilja 10 %. Posledično ostaja dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013, v celoti 
odprt. Zato ta direktiva o spremembi ne 
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vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev glede teh obratov.

vpliva na zakonita pričakovanja 
upravljavcev teh obratov.

Or. en

Predlog spremembe 103
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 104
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en



PE510.481v01-00 54/174 AM\933726SL.doc

SL

Predlog spremembe 105
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 106
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. Da bi 
kljub temu zagotovili verodostojnost in 
celovitost ciljev Unije na področju 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter 
biogoriv, je treba pri izračunu prihrankov 
emisij toplogrednih plinov, ki jih 
zahtevajo trajnostna merila iz direktiv 
2009/28/ES in 1998/70/ES, upoštevati 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Prav tako je treba za dosego cilja 
iz člena 7a(2)upoštevati emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, da bi 
zagotovili ustrezne spodbude za biogoriva 
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z nizkim učinkom posrednih sprememb v 
rabi zemljišč. Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
surovin, bi bilo treba določiti faktor emisij 
nič.

Or. en

Obrazložitev

Z upoštevanjem dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč pri izračunu prihrankov emisij 
toplogrednih plinov bi se izognili kaznovanju biogoriv z nizkim negativnim učinkom in 
spodbudili proizvodnjo tistih, ki zagotavljajo največje prihranke emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 107
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Da bi zagotovili učinkovito 
izpolnjevanje ciljev Unije na področju 
prihrankov emisij toplogrednih plinov ter 
biogoriv, je treba pri izračunu prihrankov 
emisij toplogrednih plinov, ki jih 
zahtevajo trajnostna merila iz direktiv 
1998/70/ES in 2009/28/ES, upoštevati
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
surovin, bi bilo treba določiti faktor emisij 
nič.

Or. en

Predlog spremembe 108
Jens Rohde

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

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

(11) Modeli, ki se uporabljajo za 
ocenjevanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč zaradi 
proizvodnje biogoriv, prinašajo rezultate z 
velikimi razlikami, omejitvami in 
negotovostmi. Rezultati modelov za 
ocenjevanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč so torej še vedno 
preveč negotovi, da bi jih vključili v 
zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Predlog spremembe 109
Sabine Wils

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(11) Člen 7d(6) Direktive 1998/70/ES in 
člen 19(6) Direktive 2009/28/ES določata, 
da je treba zmanjšati posredne spremembe 
v rabi zemljišč z uvedbo konkretne 
metodologije za emisije zaradi sprememb 
zalog ogljika, ki bo zagotavljala skladnost 
z zahtevo glede prihranka toplogrednih 
plinov iz člena 7b(2) Direktive 1998/70/ES 
in člena 17(2) Direktive 2009/28/ES. 
Pravila za izračun učinka pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv na 
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emisije toplogrednih plinov za namene teh 
direktiv bi torej morala vključevati 
faktorje emisij zaradi posrednih sprememb 
v rabi zemljišč, ki jih je mogoče pripisati 
različnim vrstam pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv. V skladu s 
členom 7d(6) Direktive 1998/70/ES in 
členom 19(6) Direktive 2009/28/ES bi bilo 
treba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe 
za naložbe, ki so bile izvedene pred 
začetkom veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 110
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
surovin ali povečanja donosa, bi bilo treba 
določiti faktor emisij nič.

Or. en

Predlog spremembe 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 114
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. fr

Predlog spremembe 115
Angelika Niebler

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 116
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 119
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Komisija bi morala redno 
pregledovati seznam razpoložljivih 
naprednih biogoriv, določenih v 
Prilogi IX, ob upoštevanju 
konsolidiranega in strokovno 
pregledanega tehničnega in znanstvenega 
napredka ter redno poročati o razvoju 
modelov, ki se uporabljajo za ocenjevanje 
emisij zaradi sprememb v rabi zemljišč. 

Or. en

Obrazložitev

Ker so potrebni nadaljnji razvoj, konsolidacija in strokovno pregledovanje modelov, ki se 
uporabljajo za izračun emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč, bi morala Komisija 
poročati o tehničnemu in znanstvenemu napredku različnih modelov.
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Predlog spremembe 120
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot ukrep za 
zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Druge ukrepe za zmanjšanje 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, na 
primer uporabo soproizvodov, povečanje 
donosov in učinkovitosti proizvodnje ter 
pridelavo poljščin na ranljivih, opuščenih 
ali neuporabljenih zemljiščih, bi morala 
oceniti Komisija z namenom vključitve teh 
ukrepov v direktivo v smislu dodatne 
vrednosti oziroma njihove pozitivne 
vključitve v modele za merjenje posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, kot je model, že 
določen v točki 7 dela C Priloge IV k 
Direktivi 1998/70/ES in v točki 7 dela C 
Priloge V k Direktivi 2009/28/ES za 
biomaso, pridobljeno na saniranem 
degradiranem zemljišču.

Or. en

Predlog spremembe 121
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 

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

za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in jih je treba vključiti v 
pristop iz te direktive, da se zagotovi 
ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč. Vseeno je treba 
še naprej podpirati uporabo teh 
degradiranih zemljišč za pridelavo 
biogoriv, če ne povzroča posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

Or. fr

Predlog spremembe 122
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Da bi uresničili cilj za energijo iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju ter 
hkrati zmanjšali negativne učinke 
sprememb v rabi zemljišč, bi morali 
spodbuditi električno energijo iz 
obnovljivih virov in modalni premik ter 
povečati uporabo javnega prevoza in 
energetsko učinkovitost. V skladu z belo 
knjigo o prometu bi si države članice torej 
morale prizadevati za večjo energetsko 
učinkovitost in manjšo skupno porabo 
energije v prometu ter pri tem spodbujati 
uveljavljanje električnih vozil na trgu ter 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov v prometnih sistemih.

Or. en

Predlog spremembe 123
Laurence J.A.J. Stassen
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te direktive bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. 
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v 
skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 124
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 125
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 127
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 128
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en



AM\933726SL.doc 69/174 PE510.481v01-00

SL

Predlog spremembe 129
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 130
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

naprednih biogoriv, energijsko vsebnostjo 
goriv, ki se uporabljajo v prometu, merili 
in geografskim obsegom za določanje 
travinja z visoko biotsko raznovrstnostjo, 
metodologijo za računanje emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter 
metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

Or. da

Predlog spremembe 131
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 133
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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zmanjšanje navedenega vpliva, ki bi lahko 
vključevali uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v trajnostni sistem s 
1. januarjem 2021.

Or. nl

Predlog spremembe 134
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem, pod pogojem, da so 
uporabljeni modeli zanesljivi in 
ponovljivi, da bi lahko podali natančno 
vrednost emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne vrste 
poljščin.

Or. en

Predlog spremembe 135
Jens Rohde

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 136
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ocenjeni faktorji emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč bodo uvedeni v trajnostni 
sistem z začetkom veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 137
Gaston Franco
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 138
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva. Komisija bi morala 
prav tako pregledati ukrepe za 
zmanjševanje emisij, kot so uporaba 
soproizvodov, povečanje donosov in 
učinkovitosti proizvodnje ter pridelava 
poljščin na opuščenih zemljiščih.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 142
Laurence J.A.J. Stassen

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. nl
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Predlog spremembe 143
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 144
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog spremembe 145
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Člen 7a se spremeni: 1. Člen 7a se spremeni:

(-a) v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
(a) 6 % do 31. decembra 2020. Države 
članice v okviru tega zmanjšanja od 
dobaviteljev zahtevajo, da izpolnijo 
naslednje vmesne cilje: 2 % do 
31. decembra 2016 in 4 % do 
31. decembra 2018;

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da prostovoljni cilji, zastavljeni v veljavni direktivi o kakovosti goriva, niso 
sprožili tržnega premika h gorivom z manjšo vsebnostjo ogljika, ta predlog spremembe 
predlaga, da se vmesna 2- in 4-odstotna cilja iz direktive o kakovosti goriva preložita z let 
2014 in 2017 na 2016 in 2018 ter da ta cilja postaneta obvezna za dobavitelje goriva.

Predlog spremembe 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 2 se za točko (c) vstavi 
naslednji pododstavek:
„Kar zadeva skladnost s ciljem iz 
pododstavkov (a) in (b) člena 7a 
Direktive 1998/70/ES države članice 
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zagotovijo, da največji skupni prispevek 
dobaviteljev iz pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, proizvedenih iz 
žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo 
sladkorja, oljnic in drugih energetskih 
poljščin, ki se pridelujejo na obdelovalnih 
površinah, ne presega količine energije, ki 
ustreza največjemu prispevku iz člena 
3(4)d Direktive 2009/28/ES.“

Or. en

Predlog spremembe 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)
2008/70/EC
Člen 7a – odstavek 2 – zadnji pododstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 148
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 150
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Predlog spremembe 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Poleg tega so dobavitelji goriva zavezani, 
da poročajo organu, ki ga določi država 
članica, o napredku pri doseganju 
obveznega 3-odstotnega prispevka k cilju 
10-odstotnega deleža energije iz 
obnovljivih virov v porabi energije v 
sektorju prometa v vsaki državi članici do 
leta 2020. Dobavitelj z dokumenti potrdi, 
da se biogoriva proizvajajo iz surovin iz 
dela A Priloge IX ter tekočih in plinastih 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora. Države članice te podatke 
sporočajo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 152
Catherine Trautmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dobavitelji goriv vsako leto do 31. marca 
organu, ki ga je imenovala država članica,
v skladu s postopki, ki jih je treba določiti 
za zmanjšanje upravne obremenitve,
poročajo o novih postopkih proizvodnje 
biogoriv, količinah in emisijah 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
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sprememb v rabi zemljišč iz Priloge V.
Države članice te podatke sporočajo 
Komisiji.

goriva na enoto energije iz goriva, vključno 
z ocenjenimi emisijami zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč iz Priloge V.
Države članice te podatke sporočajo 
Komisiji.

Or. fr

Predlog spremembe 153
Bendt Bendtsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. da

Predlog spremembe 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano



PE510.481v01-00 84/174 AM\933726SL.doc

SL

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

Or. en

Predlog spremembe 155
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane na ozemlju Skupnosti ali zunaj 
nje, se energija iz biogoriv za namene, 
navedene pod členom 7a, upošteva samo, 
če izpolnjuje trajnostna merila, določena 
v odstavkih 2 do 6c tega člena.
Biogoriva, proizvedena iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic ter iz 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
razen iz odpadkov ali ostankov, ki se 
upoštevajo za namene člena 7a, ne 
presegajo količine energije iz drugega 
pododstavka člena 3(1) 
Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.“

Or. en

Predlog spremembe 156
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se črta drugi 
pododstavek.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnih predpisov o trajnosti morajo napredna biogoriva izpolnjevati ista 
trajnostna merila kot običajna biogoriva. Za zagotovitev verodostojnosti trajnostnih sistemov 
je treba okrepiti kontrolo, ki mora veljati za vsa biogoriva. Kot posledica predloga Komisije 
bi se spodbudila zlasti uporaba biogoriv, proizvedenih iz netrajnostnih surovin. Izjeme pri 
zahtevah glede trajnosti za nekatere odpadke in ostanke snovi bi privedle do tega, da bi se 
subvencioniral biodizel iz odpadkov palmovega olja, četudi bi bilo palmovo olje proizvedeno 
na območju deževnega gozda, ki je bil nezakonito posekan. Enako velja za uporabljena 
jedilna olja, proizvedena na netrajnosten način. V teh primerih ne bi bila zaščitena območja z 
veliko biotsko raznovrstnostjo, deževni gozdovi, močvirja in šotišča.

Predlog spremembe 157
António Fernando Correia de Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

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

uporabe biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 7d(1).

Poleg tega se prihranki emisij 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
biogoriv iz dela A Priloge V izračunajo v 
skladu s členom 7d (1) le za količino, ki 
ustreza do 5 % skupne energijske 
vrednosti vseh goriv. Nad 5-odstotnim 
pragom se prihranki emisij toplogrednih 
plinov iz takih biogoriv štejejo za enake 
povprečnim emisijam toplogrednih plinov 
iz fosilnih goriv v njihovem življenjskem 
ciklusu.
Za biogoriva, proizvedena iz surovin iz 
dela A Priloge IX k Direktivi 2009/28/ES, 
se prihranek emisij toplogrednih plinov 
izračuna v skladu s členom 7d(1), pri 
čemer se prispevek teh biogoriv k 
izračunu povprečne intenzivnosti emisij 
toplogrednih plinov vseh goriv pomnoži s 
faktorjem 4.
Za biogoriva, proizvedena iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se prihranek emisij 
toplogrednih plinov izračuna v skladu s 
členom 7d(1), pri čemer se prispevek teh 
biogoriv k izračunu povprečne 
intenzivnosti emisij toplogrednih plinov 
vseh goriv pomnoži s faktorjem 2.
Za tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora se prihranek 
emisij toplogrednih plinov izračuna v 
skladu s členom 7d(1), pri čemer se 
prispevek teh goriv k izračunu povprečne 
intenzivnosti emisij toplogrednih plinov 
vseh goriv pomnoži s faktorjem 4.“

Or. en

Obrazložitev

Določbe v direktivi o obnovljivih virih energije in direktivi o kakovosti goriv – vključno s 
kakršnimi koli odzivi politike v zvezi s posrednimi spremembami v rabi zemljišč – morajo biti 
dosledne in usklajene. Zato se učinek manjših emisij toplogrednih plinov iz „običajnih“ 
biogoriv pri uresničevanju cilja 6-odstotnega zmanjšanja upošteva le v višini največ 5-
odstotnega deleža teh biogoriv v vseh gorivih, učinek biogoriv druge generacije pa se 
pomnoži s faktorjema 4 oziroma 2.
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Predlog spremembe 158
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Vsota neposrednih in posrednih emisij 
toplogrednih plinov zaradi rabe pogonskih
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, je vsaj 
60 % in ne presega 42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Obrazložitev

Pragovi prihranka emisij, izraženi v relativnem smislu (%), kot so tisti, ki jih je predlagala 
Komisija, ne zagotavljajo zadostnega jamstva vlagateljem, saj bi se lahko osnova sčasoma 
spremenila. Namesto tega določitev najvišje vrednosti emisij v absolutnem smislu – kot je 
predlagana v tem predlogu spremembe – zagotavlja večjo varnost za vrste naložb, na katere 
bi se lahko osredotočile industrije. Vrednost 42 gCO2eq/MJ, ki se uporablja v tem predlogu 
spremembe, ustreza 50-odstotnemu prihranku emisij pri sedanji osnovi.

Predlog spremembe 159
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
rabe biogoriv, ki se upošteva za namene iz 
odstavka 1, je vsaj 60 % za biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 

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

,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 160
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Uvedeni najnižji 60-odstotni prag je previsok in bo odvračal od raziskav in naložb v 
inovativne načine proizvodnje naprednih biogoriv, kar bo zmanjševalo možnost 
industrializacije in torej cilj spodbujanja večje uveljavitve naprednih biogoriv na trgu.

Predlog spremembe 161
Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
rabe biogoriv, ki se upošteva za namene iz 

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

odstavka 1, je vsaj 60 %. Obrat ,obratuje‘, 
če poteka fizična proizvodnja biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
rabe biogoriv, ki se upošteva za namene iz 
odstavka 1, je vsaj 60 % za biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2018. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

Or. ro

Predlog spremembe 163
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 164
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali 
pred tem datumom, vsota neposrednih in 
posrednih emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv za namene odstavka 1 ne 
presega 54 gCO2eq/MJ do 
31. decembra 2016 in 42 gCO2eq/MJ od 
1. januarja 2017. Obrat ,obratuje‘, če 
poteka fizična proizvodnja pogonskih 
biogoriv ali drugih tekočih biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Določitev najvišje vrednosti emisij v absolutnem smislu – kot je predlagana v tem predlogu 
spremembe –, zagotavlja večjo varnost za vrste naložb, na katere bi se lahko osredotočile 
industrije. Vrednosti 54 in 42 gCO2eq/MJ, ki se uporabljata v tem predlogu spremembe, 
ustrezata približno 35 in 50-odstotnim prihrankov emisij. Ni razloga, da bi zahtevo glede 
prihranka emisij za 50 % do leta 2017 odložili za eno leto, kot predlaga Komisija.

Predlog spremembe 165
Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali Za obrate, ki so obratovali 31. decembra 
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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 %.

2013 ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 45 %, od 1. 
januarja 2018 naprej pa vsaj 60 %.

Or. en

Predlog spremembe 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 168
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek 4a:
„4a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva iz držav ali regij, v katerih 
emisije zaradi sprememb v rabi zemljišč 
znašajo več kot 35 % emisij iz fosilnih 
goriv (30 gCO2eq/MJ), izračunanih za 
vso državo ali regijo v skladu s točko 7 
dela C Priloge IV, se ne upoštevajo za 
namene iz odstavka 1.“

Or. en

Predlog spremembe 169
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
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odstavka 1, niso proizvedena iz odpadkov, 
razen če je bilo z neodvisnim 
preverjanjem ugotovljeno, da ustrezajo 
hierarhiji ravnanja z odpadki, tj. 
preprečevanju, pripravi za ponovno 
uporabo in recikliranju pred predelavo za 
energetske namene, kot navaja 
Direktiva 2008/98/ES.“ 

Or. en

Predlog spremembe 170
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1, niso 
proizvedena iz surovin, pridobljenih iz 
odpadkov, razen če v skladu z neodvisnim 
preverjanjem in certificiranjem ustrezajo 
hierarhiji ravnanja z odpadki iz člena 4 
Direktive 2008/98/ES, tj. preprečevanju, 
pripravi za ponovno uporabo in 
recikliranju pred predelavo za energetske 
namene.
Za ta namen je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b) za določanje načinov 
neodvisnega preverjanja in certificiranja. 
Načini se sprejmejo do [1. januarja 
2016].“

Or. en

Obrazložitev

Odpadki morajo biti razvrščeni v hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 okvirne direktive o 
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odpadkih – preprečevanje, priprava za ponovno uporabo in recikliranje, preden se lahko 
odpadki predelajo za energetske namene –, njihovo skladnost pa je treba neodvisno preveriti 
in certificirati, da se preprečijo goljufije.

Predlog spremembe 171
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek 5a: 
„5a. Surovine, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se ne smejo upoštevati za 
namene iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2 
člena 7a, če se je v letu, ko so bile 
surovine proizvedene, bistveno spremenila 
raba zemljišč iz odstavkov 4 in 5.“

Or. en

Obrazložitev

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented.
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Člen 7c 
odstavek 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
odstavek 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Predlog spremembe 172
Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, so proizvedena iz surovin, 
pridelanih s praksami trajnostnega 
upravljanja zemljišč, ki vzdržujejo ali 
povečujejo zalogo ogljika v ekosistemih, 
varujejo biotsko raznovrstnost ter ščitijo 
rodovitnost tal in organski ogljik v njih, 
preprečujejo erozijo tal, spodbujajo 
ohranjanje vodnih virov ter imajo 
minimalne učinke na razpoložljivost in 
kakovost vode in ravnovesje hranil in 
mineralnih snovi v njej.“ 

Or. en

Predlog spremembe 173
Ivo Belet

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V odstavku 7 se prvi stavek drugega 
pododstavka spremeni na naslednji način: 
„Komisija vsaki dve leti Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o učinku 
povečanega povpraševanja po biogorivih 
na socialno trajnost v Skupnosti in tretjih 
državah, o prispevku proizvodnje biogoriv 
k zmanjšanju pomanjkanja rastlinskih 
beljakovin v EU ter o vplivu politike 
Skupnosti o biogorivih na razpoložljivost 
živil po dostopnih cenah, zlasti za ljudi v 
državah v razvoju, in širših razvojnih 
vprašanjih.“
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Or. nl

Predlog spremembe 174
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev metode izračuna, da bi upoštevala ocene posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
skladu z novo predlagano Prilogo V k direktivi o kakovosti goriv.

Predlog spremembe 175
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Za namene člena 7a in člena 7b(2) se 
emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu biogoriva izračunajo tako:
(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese določena v delu A ali B Priloge 
IV 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; tej privzeti vrednosti se 
prištejejo vrednosti za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, 
določene v Prilogi V;
(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge IV; tej dejanski 
vrednosti se prištejejo vrednosti za emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, določene v Prilogi V; ali
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
vsota elementov formule iz točke 1 dela C 
Priloge IV, kjer se lahko za nekatere 
elemente uporabijo razčlenjene privzete 



PE510.481v01-00 98/174 AM\933726SL.doc

SL

vrednosti iz dela D ali E Priloge V, in 
dejanskih vrednosti, izračunanih v skladu 
z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge IV, za vse druge elemente, razen 
vrednosti eiluc, za katero je treba 
uporabiti vrednosti, navedene v 
Prilogi V.“

Or. en

Predlog spremembe 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 177
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. ro
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Predlog spremembe 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 180
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

skupine poljščin, uvedbo novih vrednosti 
na dodatnih ravneh razčlenitve, po potrebi 
vključitvijo dodatnih vrednosti, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, 
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 
rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze, pod 
pogojem, da spodbujajo raziskave in 
razvoj inovativnih tehnologij v državah 
članicah in upoštevajo potrebo po 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z 
dizelskimi gorivi.

Or. fr

Obrazložitev

Delegirani akti so lahko upravičeni zaradi prilagoditve Priloge V tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Da pa ne bi ustvarili negotovosti, ki bi lahko odvračala od naložb, je 
treba poudariti, da bo cilj načrtovanih ukrepov v vsakem primeru spodbujanje raziskav in 
razvoja v državah članicah in zadovoljitev potreb trga.

Predlog spremembe 181
António Fernando Correia de Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2014 in nato 
vsaki dve leti poroča o tehničnem in 
znanstvenem napredku v zvezi z oceno
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine poljščin. Poročilu se 
po potrebi priloži predlog za prilagoditev 
Priloge VIII najboljšim razpoložljivim 
znanstvenim dokazom, da bi se spremenile 
predlagane vrednosti posrednih sprememb 
v rabi zemljišč za skupine poljščin; da bi 
se uvedle nove vrednosti na dodatnih 
ravneh razčlenitve (tj. na ravni surovin); 
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spremembe v rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

da bi se vključile dodatne vrednosti, če se 
na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva; in da bi se razvili faktorji za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

Or. en

Predlog spremembe 182
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se točka (a) 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 el za ta biogoriva ali 
tekoča biogoriva, izračunana v skladu s 
točko 7 dela C Priloge V in delom A 
Priloge V, enaka ali manjša od nič, z 
uporabo te privzete vrednosti;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja upoštevanje emisij toplogrednih plinov zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč pri ugotavljanju skladnosti z merili glede prihrankov toplogrednih 
plinov iz Direktive 98/70/ES.

Predlog spremembe 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 184
Andrzej Grzyb

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 185
António Fernando Correia de Campos
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Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Poleg tega Komisija po potrebi predloži 
predlog za prilagoditev Priloge IV
najboljšim razpoložljivim znanstvenim 
dokazom, 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 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
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Direktiva 98/70/ES
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Člen 1 – točka 8
Direktiva 98/70/ES
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Člen 11(4) se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 192
Gaston Franco
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Člen 2(k) se spremeni:
„(k) ,program podpore‘ pomeni vsak 
instrument, program ali mehanizem, ki ga 
uporabi država članica ali skupina držav 
članic in spodbuja uporabo energije iz 
obnovljivih virov z zmanjševanjem 
stroškov te energije, povečanjem prodajne 
cene ali povečanjem količine nabavljene 
energije na podlagi obveznosti glede 
obnovljive energije ali kako drugače; sem 
med drugim spadajo naložbena pomoč, 
davčne oprostitve ali olajšave, vračilo 
davkov, programi podpore, ki zavezujejo k 
uporabi obnovljive energije, vključno s 
tistimi z zelenimi certifikati, in neposredni 
programi zaščite cen, vključno s tarifami 
za dovajanje toka in plačili premij. 
Programi podpore ne smejo ustvarjati 
izkrivljanj na trgih surovin za druge 
industrijske sektorje, ki tradicionalno 
uporabljajo isto surovino;“

Or. fr

Predlog spremembe 193
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
2009/28/EG
Člen 2 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. sv

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen ustvarjanju spodbud za trg, da bi se pospešila uvedba 
naprednih biogoriv.

Predlog spremembe 194
Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(oa) ,napredna biogoriva‘ pomenijo 
biogoriva, ki so običajno proizvedena iz 
surovin, ki se ne uporabljajo za 
prehrano/krmo, kot so odpadki in ostanki 
(tj. slama pšenice, komunalni odpadki), 
poljščine, ki se ne uporabljajo za 
prehrano (tj. trave, prstasti trstikovec), in 
alge. Večina tehnologij za proizvodnjo teh 
biogoriv je v pilotni fazi ali v procesu 
tehnološkega razvoja.“

Or. en

Predlog spremembe 195
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 196
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Posamezne države članice bi se morale odločati, v katerem gospodarskem sektorju želijo 
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ukrepati, da bi dosegle splošni cilj iz direktive o obnovljivih virih energije.

Predlog spremembe 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 198
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Biogoriva imajo učinek vzvoda na inovacije na področjih biotehnologije in rastlinske kemije. 
Torej je treba spodbujati raziskave in razvoj v vseh panogah z velikim potencialom, tudi v 
industriji fermentiranih proizvodov.

Predlog spremembe 199
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 200
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz oljnic, ne presega
4 % od opredeljenih 10 % iz člena 3(4)d.

Or. sv

Obrazložitev

Če zgornja meja zajema manj poljščin, se bo ta zgornja meja posledično znižala.

Predlog spremembe 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila omejitev za biogoriva, proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, in 
namenskih energetskih poljščin, učinkovita, bi jo bilo treba upoštevati pri doseganju ciljev iz 
Direktive 2009/28/ES in Direktive 1998/70/ES. Ta omejitev mora zagotoviti, da cilji in 
subvencije Unije ne bodo spodbujali nobenih dodatnih negativnih učinkov, ki jih povzroča 
navzkrižje med gorivi in hrano.

Predlog spremembe 203
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 1 se doda naslednji tretji 
pododstavek:
„Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 z delegiranimi akti 
določi pravila za izvzetje iz določb 
člena 3(4)d biogoriv, ki se proizvajajo iz 
posebnih žitaric in drugih poljščin z 
visoko vsebnostjo škroba, rastlin za 
pridelavo sladkorja in oljnic ter pri 
proizvodnji katerih se izvajajo zadostni 
ukrepi za zmanjšanje posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, da nadomestijo 
njihove faktorje za posredne spremembe v 
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rabi zemljišč. Ti ukrepi lahko vključujejo 
uporabo soproizvodov in povečanje 
učinkovitosti proizvodnje, če izpolnjujejo 
merila iz člena 17(2) te direktive.“

Or. en

Obrazložitev

Pri biogorivih prve generacije, proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, se 
lahko z ukrepi, kot je uporaba soproizvodov, zmanjšajo emisije zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in dosežejo pragovi za emisije toplogrednih plinov v Direktivi 2009/28/ES. 
Pravila za izvzetje takih trajnostnih biogoriv mora določiti Komisija.

Predlog spremembe 204
Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 1 se doda naslednji tretji 
pododstavek:
„Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 z delegiranimi akti 
določi pravila za izvzetje iz določb 
člena 3(4)d biogoriv, ki se proizvajajo iz 
žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo 
sladkorja in oljnic ter za katere se izvajajo 
ukrepi za zmanjšanje posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, kot so uporaba 
soproizvodov, povečanje donosov in 
učinkovitosti proizvodnje ter pridelava 
poljščin na opuščenih zemljiščih, če 
izpolnjujejo merila iz člena 17(2) te 
direktive.“

Or. en

Obrazložitev

Pri biogorivih prve generacije, proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, se 
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lahko z ukrepi, kot je uporaba soproizvodov, zmanjšajo emisije zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč in dosežejo pragovi za emisije toplogrednih plinov v Direktivi 2009/28/ES. 
Pravila za izvzetje takih trajnostnih biogoriv mora določiti Komisija.

Predlog spremembe 205
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 1 se doda naslednji tretji 
pododstavek:
„Leta 2020 mora najmanj 3 % porabe 
končne energije v prometu temeljiti na 
energiji iz naprednih biogoriv.“

Or. sv

Obrazložitev

Da bi ustvarili spodbude za trg, potrebne za prehod na napredna biogoriva, moramo določiti 
trden cilj za spodbujanje trajnostne strategije za biogoriva v Evropi.

Predlog spremembe 206
Bendt Bendtsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-i) za prvim pododstavkom se vstavijo 
naslednji pododstavki:
„Leta 2020 mora najmanj 3 % porabe 
končne energije v prometu temeljiti na 
energiji iz naprednih biogoriv.
Leta 2025 mora najmanj 5 % porabe 
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končne energije v prometu temeljiti na 
energiji iz naprednih biogoriv.“

Or. da

Obrazložitev

Spreminja predlog spremembe poročevalca Vidal-Quadrasa z vstavitvijo nove točke -i za 
prvim pododstavkom člena 2(2)(c) predloga Komisije. 

Predlog spremembe 207
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 208
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

(-i) za prvim pododstavkom se vstavi nov 
pododstavek:
„Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež električne energije iz obnovljivih 
virov energije v vseh vrstah prometa do 
leta 2020 najmanj enak 2 % porabe 
končne energije v prometu v tej državi 
članici.“

Or. en

Predlog spremembe 209
Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) za prvim pododstavkom se vstavi 
naslednji pododstavek:
„Prispevek naprednih biogoriv znaša 
najmanj 2 % porabe končne energije v 
prometu v letu 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 210
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

(-i) točka (a) se nadomesti z naslednjim:
„(a) imenovalec znaša 80 % skupne 
porabe energije v prometu v letu 2010 za 
namene prvega pododstavka, pri čemer se 
upoštevajo samo bencin, dizelsko gorivo 
in biogoriva, porabljeni v cestnem in 
železniškem prometu, in električna 
energija;“

Or. en

Predlog spremembe 211
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v točki (b) se doda naslednji stavek: (i) v točki (b) se dodata naslednja stavka:

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

„upošteva se tudi količina energije, ki 
ustreza ukrepom v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo in prihrankom energije, ki 
jih izvajajo države članice; ta alinea ne 
posega v člen 17(1)a in člen 3(4)d;“

Or. en

Predlog spremembe 212
Giles Chichester

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

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

Or. en

Predlog spremembe 213
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) pri izračunu prispevka električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
in porabljene v vseh vrstah električnih 
vozil za namene točk (a) in (b), se lahko 
države članice odločijo, da bodo uporabile 
povprečni delež električne energije iz 
obnovljivih virov v Skupnosti ali delež 
električne energije iz obnovljivih virov v 
njihovi državi, kot je bil izmerjen dve leti 
pred zadevnim letom. Poleg tega za 
izračun porabe električne energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah električnih 
vozil ta poraba šteje za 5-kratno 
energijsko vsebnost dovedene električne 
energije iz obnovljivih virov.“

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo električne energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa lahko električna 
vozila prispevajo k trajnostnejšemu prometnem sektorju. Električna vozila bi lahko bila 
rešitev za izzive v prometnem sektorju, saj so energetsko bistveno bolj učinkovita kot vozila z 
motorji z notranjim izgorevanjem. Poleg tega imajo električna vozila pomembno vlogo tudi v 
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drugih sektorjih energije iz obnovljivih virov, saj predstavljajo možnost skladiščenja 
električne energije.

Predlog spremembe 214
Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) Za izračun porabe električne energije 
iz obnovljivih virov v električnih cestnih 
vozilih ta poraba šteje za 5-kratno 
energijsko vsebnost dovedene električne 
energije iz obnovljivih virov.“

Or. en

Predlog spremembe 215
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 217
Angelika Niebler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) pri izračunu biogoriv v števcu

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

Or. de

Obrazložitev

Uvedba 5-odstotne meje za biogoriva prve generacije vključuje nevarnost, da cilj, v skladu s 
katerim naj bi delež energije iz obnovljivih virov v prometu do leta 2020 ustrezal najmanj 10-
odstotni porabi končne energije, določen v Direktivi 2009/28/ES, ne bo dosežen. Napredna 
biogoriva se še razvijajo in v tem desetletju še ne bodo zrela za uvedbo na trg. Zato je 
potrebna uvedba ločenega cilja 2-odstotnega deleža.

Predlog spremembe 218
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 7.5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020.“ Delež energije iz 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba ter 
rastlin za pridelavo sladkorja, ustreza 8 % 
porabe končne energije z bencinom v 
letu 2020.

Or. en

Obrazložitev

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
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needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Predlog spremembe 219
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic ter neživilske celuloze in lesne 
celuloze, razen odpadkov in ostankov, ne 
presega 4 % (ocenjeni delež ob koncu leta 
2011) porabe končne energije v prometu 
leta 2020.

Or. en

Predlog spremembe 220
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 

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

vsebnostjo škroba, ne presega 5 %
(ocenjeni delež ob koncu leta 2011) porabe 
končne energije v prometu leta 2020.“

Or. fr

Obrazložitev

Torej je treba spodbujati raziskave in razvoj v vseh panogah z velikim potencialom, bodisi s 
sistemom energijske vsebnosti bodisi z določitvijo podciljev za primešavanja biogoriv, ki 
omogočajo prepoznavnost in dejavnost vlagateljev, glede na zrelost panog.

Predlog spremembe 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi presegli konkurenco med hrano in gorivom zaradi politik o biogorivih in zmanjšali 
učinek na uporabo zemljišč in vode, bi bilo treba 5-odstotno omejitev za običajna biogoriva 
uporabljati ne le za poljščine, ki se uporabljajo za prehrano, ampak tudi za namenske 
energetske poljščine (ali poljščine, ki se ne uporabljajo za prehrano). Za učinkovito omejitev 
porabe pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv, proizvedenih na obdelovalnih 
površinah, se ne bi smele zagotavljati subvencije ali finančna podpora za njihovo 
proizvodnjo, ki presega omejitev iz tega predloga.

Predlog spremembe 222
Claude Turmes
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v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko prvotni predlog Komisije ni namenjen omejevanju biogoriv prve generacije pred 
letom 2020 in ne zagotavlja ustreznih spodbud za vlagatelje, želi ta predlog spremembe 
nasprotno okrepiti inovacije s spodbujanjem postopne nadomestitve biogoriv, proizvedenih iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, z drugimi ukrepi in gorivi na področju prometa. Rabo 
biogoriv, proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, je zato treba postopoma 
zmanjšati s sedanjega 4,7-odstotnega deleža v prometnem sektorju (2010) na 3 % leta 2020.

Predlog spremembe 223
Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz oljnic, 
ne presega 3 % (ocenjeni delež ob koncu 
leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020.
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Or. en

Obrazložitev

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Predlog spremembe 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 225
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
2009/28/EC
Člen 3 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, 
oljnic in drugih energetskih poljščin, ki se 
pridelujejo na obdelovalnih površinah, ne 
presega 5 % (ocenjeni delež ob koncu leta 
2011) porabe končne energije v prometu 
leta 2020.

Energija iz pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv ne presega prispevkov iz 
tega člena.“

Or. en

Predlog spremembe 226
Marita Ulvskog

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz rastlin 
za pridelavo oljnic ne presega 4 % porabe 
končne energije v prometu leta 2020.“

Or. sv

Obrazložitev

Ta predlog sprememba izvzema etanol iz 5-odstotne omejitve.

Predlog spremembe 227
Jens Rohde

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

(iia) doda se naslednja točka (da):
„(da) Delež energije iz biogoriv, 
proizvedenih iz surovin, navedenih v 
Prilogi IX, ustreza najmanj 2,5 % porabe 
končne energije v prometu v letu 2020, 
delež energije iz biogoriv, proizvedenih iz 
poljščin, pa ne presega 7,5 % porabe 
končne energije z dizelskim gorivom in 
bencinom v letu 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

(ca) doda se odstavek 4a:
„(4a) Za dosego cilja, določenega v 
odstavku 4 tega člena, vsaka država 
članica zmanjša porabo energije za 
najmanj 15 % v primerjavi s porabo v 
cestnem prometu leta 2008.
Države članice najpozneje leto dni po 
sprejetju [leto dni po začetku veljavnosti te 
direktive] objavijo napoved ukrepov, ki jih 
nameravajo sprejeti za zagotovitev 
skladnosti s tem odstavkom, in jo pošljejo 
Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 230
Sabine Wils

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. Komisija najpozneje [leto dni po 
začetku veljavnosti te direktive] pripravi 
priporočila za dodatne ukrepe, ki jih 
lahko država članica sprejme za 
spodbuditev in pospešitev energetske 
učinkovitosti in prihranka energije v 
prometu. Ta priporočila vključujejo oceno 
količine energije, ki jo je mogoče 
prihraniti z izvedbo vsakega od teh 
ukrepov. Za namene izračuna iz točke (b) 
se upošteva količina energije, ki ustreza 
ukrepom, ki jih izvaja država članica.“

Or. en
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Predlog spremembe 231
Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doda se naslednji odstavek 4a:
„(4a) Države članice lahko v celoti ali 
delno 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 232
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. v členu 4(3) se za točko (b) doda 
naslednji odstavek:
„Države članice najpozneje [leto dni po 
začetku veljavnosti te direktive] objavijo 
napoved dodatnih ukrepov, ki jih 
nameravajo sprejeti v skladu s členom 
3(5), in jo pošljejo Komisiji.“
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Or. en

Predlog spremembe 233
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 4 – odstavek 3 – nov pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. v členu 4(3) se za točko (b) doda 
naslednji odstavek:
„Države članice najpozneje [leto dni po 
začetku veljavnosti te direktive] objavijo 
napoved ukrepov, ki jih nameravajo 
sprejeti za zagotovitev skladnosti s ciljem 
iz zadnjega pododstavka člena 3(4), in jo 
pošljejo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 234
Krišjānis Kariņš

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

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 



AM\933726SL.doc 133/174 PE510.481v01-00

SL

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. lv

Predlog spremembe 235
Bendt Bendtsen

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

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.
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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. da

Predlog spremembe 236
Angelika Niebler

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

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 
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Priloge IX.“

Or. de

Obrazložitev

Večkratno upoštevanje je s statističnega vidika problematično, saj ustvarja „virtualna“ 
biogoriva in tako postavlja pod vprašaj podnebne cilje EU za leto 2020. Predlog Evropske 
komisije ustvarja v javnosti zmedo v zvezi z dejanskim prispevkom naprednih biogoriv, ki 
znaša le 1/4 dozdevnega obsega. Večkratno upoštevanje bi torej prispevalo k povečanju 
uporabe fosilnih goriv v prometnem sektorju EU.

Predlog spremembe 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: „Biogoriva, proizvedena iz surovin iz 
dela A Priloge IX, prispevajo 3 % cilja 10-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v porabi energije v sektorju prometa 
v vsaki državi članici do leta 2020.

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

Države članice leta 2016 dokažejo, da 
0,5 % od cilja 10-odstotnega deleža 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije v sektorju prometa v vsaki državi 
članici sestavljajo biogoriva, proizvedena 
iz surovin iz dela A Priloge IX, ter tekoča 
in plinasta goriva iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora.

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

Države članice zagotovijo, da se surovine 
ne spreminjajo namerno, da bi bile zajete v
delu A Priloge IX.

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

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) 
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glede seznama surovin iz Priloge IX.“
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 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: „Od leta 2018 se prispevek biogoriv, ki so 
proizvedena iz surovin iz Priloge IX in 
dokazano izpolnjujejo trajnostna merila iz 
uvodne izjave 7, šteje kot dva- ali 
štirikratna vrednost njihove energijske 
vsebnosti. Predhodna znanstvena ocena 
njihove dejanske trajnosti bo vključena v 
poročilo, ki ga bo Evropska komisija v 
skladu s členom 3 tega predloga objavila 
do konca leta 2017.

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

Države članice zagotovijo, da se surovine 
ne spreminjajo namerno, da bi bile zajete s 
kategorijami iz Priloge IX.“

(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 
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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

Z večkratnim upoštevanjem naprednih biogoriv brez predhodne ocene njihovih koristi bi 
utegnili spodbujati trg, katerega trajnost je še vedno negotova. Zato je bila Evropska komisija 
pozvana, naj do konca leta 2017 izvede posebno analizo in oceno koristi naprednih biogoriv, 
da bi spodbujali le tista napredna biogoriva, ki zagotavljajo okoljsko in družbeno trajnost ter 
upoštevajo hierarhijo ravnanja z odpadki in učinkovitejšo rabo virov.

Predlog spremembe 239
Fiona Hall

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prispevek: „Leta 2020 bodo k najmanj 4 % porabe 
končne energije v prometu prispevala 
električna vozila v skladu s členom 3(4)c 
in energija iz naprednih biogoriv, 
določenih v Prilogi XI.

(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 
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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.

Države članice zagotovijo, da se surovine 
ne spreminjajo namerno, da bi bile zajete v
prejšnjem pododstavku.

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.“

Or. en

Obrazložitev

Večkratno upoštevanje v resnici ne pomeni doseganja ciljev iz Direktive 2009/28/ES, saj se 
količine, potrebne za izpolnitev povpraševanja, dejansko ne proizvedejo, zaradi česar se 
lahko poveča raba fosilnih goriv.

Predlog spremembe 240
Jens Rohde

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

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 
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energijske vsebnosti.

Or. en

Predlog spremembe 241
Giles Chichester

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

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

Predlog spremembe 242
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

črtano
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energijske vsebnosti.

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 243
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Kategorije od (i) do (iii) ne zajemajo 
surovin, ki so bile namerno spremenjene, 
da bi se obravnavale kot odpadki. Države 
članice zagotovijo, da se po odkritju 
goljufije sprejmejo ustrezni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 244
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

biogoriva iz lesne celuloze morajo 
predstavljati najmanj 1 % končne porabe 
energije v prometu leta 2020;

Or. fr
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Predlog spremembe 245
Gaston Franco

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

biogoriva iz surovin, naštetih v delu A 
Priloge IX, morajo predstavljati najmanj 
2 % končne porabe energije v prometu 
leta 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 246
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Leta 2020 vsaj 2 % porabe končne 
energije v prometu krije energija iz 
naprednih biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 247
Catherine Trautmann

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

Evropska komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga usklajene 
rešitve za goljufije z dvojnim 
upoštevanjem, ki so posledica nepravilne 
uporabe meril, opredeljenih v točki (e).

Or. fr

Predlog spremembe 248
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 98/70/ES
Člen 3 – odstavek 4 – 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. Ta 
pregled bo moral čim bolj upoštevati 
naložbe, ki so jih podjetja izvedla v skladu 
s sedanjo zakonodajo, in potrebo slednjih, 
da dosežejo donosnost naložb. Komisija je 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 
v skladu s členom 25(b) glede seznama 
surovin iz Priloge IX.“

Or. fr

Predlog spremembe 249
Gaston Franco

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

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 spodbujajo raziskave in 
razvoj inovativnih tehnologij v državah 
članicah in upoštevajo potrebo po 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z 
dizelskimi gorivi.“

Or. fr

Predlog spremembe 250
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) doda se naslednja točka (ea):
„(ea) države članice se lahko odločijo, da 
bodo pri izračunu prispevka električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije in porabljene v vseh vrstah 
železniškega prometa za namene točk (a) 
in (b), uporabile povprečni delež 
električne energije iz obnovljivih virov v 
Uniji ali delež električne energije iz 
obnovljivih virov na njihovem ozemlju. 
Pri izračunu porabe električne energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah 
železniškega prometa se tudi šteje, da je ta 
poraba 2,5-krat večja kot energijska 
vsebnost dovedene električne energije iz 
obnovljivih virov.“
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Or. en

Obrazložitev

Rabo električne energije iz obnovljivih virov v železniškem sektorju bi bilo treba spodbujati, 
prav tako pa bi morala odražati večjo energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 251
Sabine Wils

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. Komisija najpozneje [leto dni po 
začetku veljavnosti te direktive] pripravi 
priporočila za dodatne ukrepe, ki jih 
lahko država članica sprejme za 
spodbuditev in pospešitev energetske 
učinkovitosti in prihranka energije v 
prometu. Ta priporočila vključujejo oceno 
količine energije, ki jo je mogoče 
prihraniti z izvedbo vsakega od teh 
ukrepov. Za namene izračuna iz točke (b) 
se upošteva količina energije, ki ustreza 
ukrepom, ki jih izvaja država članica.“

Or. en

Predlog spremembe 252
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 253
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v členu 4 se doda naslednji odstavek 
3a:
„3a. Države članice najpozneje [leto dni 
po začetku veljavnosti te direktive] 
objavijo napoved dodatnih ukrepov, ki jih 
nameravajo sprejeti v skladu s členom 
3(4a), in jo pošljejo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 254
Sabine Wils

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

(cb) v členu 4 se doda naslednji odstavek 
3b:
„3b. Države članice najpozneje [leto dni 
po začetku veljavnosti te direktive] 
objavijo napoved ukrepov, ki jih 
nameravajo sprejeti za zagotovitev 
skladnosti s ciljem iz prvega pododstavka 
člena 3(4), in jo pošljejo Komisiji.“

Or. en

Predlog spremembe 255
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se 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 ta goriva izpolnjujejo trajnostna 
merila, določena v odstavkih 2 do 6, za:
(a) ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji;
(b) ocenjevanje izpolnjevanja zahtev 
obveznosti glede uporabe energije iz 
obnovljivih virov;
(c) upravičenost do finančne podpore za 
uporabo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv.

Or. en
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Obrazložitev

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Predlog spremembe 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) na koncu odstavka 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 
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 257
Sabine Wils

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

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.

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 obratujočih obratih.
Obrat ,obratuje‘, če poteka fizična 
proizvodnja pogonskih biogoriv ali drugih
tekočih biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 258
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
biogoriv.

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 2018. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
biogoriv.

Or. ro

Predlog spremembe 259
Kathleen Van Brempt
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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

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.

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
rabe pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upošteva za namene iz
odstavka 1, je najmanj 60 %. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe 260
Gaston Franco

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

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.

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 in naložb v 
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inovativne načine proizvodnje naprednih biogoriv, kar bo zmanjševalo možnost 
industrializacije in torej možnosti omilitve podnebnih sprememb s primešavanjem biogoriv.

Predlog spremembe 261
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

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.

Vsota neposrednih in posrednih emisij 
toplogrednih plinov zaradi rabe pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, je 
najmanj 60 % in ne presega 42 g 
CO2eq/MJ.

Or. en

Obrazložitev

Pragovi prihranka emisij, izraženi v relativnem smislu (%), kot so tisti, ki jih je predlagala 
Komisija, ne zagotavljajo zadostnega jamstva vlagateljem, saj bi se lahko osnova sčasoma 
spremenila. Namesto tega določitev najvišje vrednosti emisij v absolutnem smislu – kot je 
predlagana v tem predlogu spremembe – zagotavlja večjo varnost za vrste naložb, na katere 
bi se lahko osredotočile industrije.

Predlog spremembe 262
Sabine Wils

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 %.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 263
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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 %.

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali 
pred tem datumom, vsota neposrednih in 
posrednih emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv za namene odstavka 1 ne 
presega 54 gCO2eq/MJ do 
31. decembra 2016 in 42 gCO2eq/MJ od 
1. januarja 2017. Obrat ,obratuje‘, če 
poteka fizična proizvodnja pogonskih 
biogoriv ali drugih tekočih biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Določitev najvišje vrednosti emisij v absolutnem smislu – kot je predlagana v tem predlogu 
spremembe –, zagotavlja večjo varnost za vrste naložb, na katere bi se lahko osredotočile 
industrije. Vrednosti 54 in 42 gCO2eq/MJ, ki se uporabljata v tem predlogu spremembe, 
ustrezata približno 35 in 50-odstotnim prihrankov emisij. Ni razloga, da bi sedanjo zahtevo 
glede prihranka emisij za leto 2017 odložili za eno leto, kot predlaga Komisija.
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Predlog spremembe 264
Kathleen Van Brempt

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 %.

Za obrate, ki so obratovali 31. decembra 
2013 ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 45 %, od 1. 
januarja 2018 naprej pa vsaj 60 %.

Or. en

Predlog spremembe 265
Silvia-Adriana Ţicău

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 %.

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 45 %.

Or. ro

Predlog spremembe 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
za določitev meril in geografskega obsega 
za opredelitev travinj, ki jih zajema točka 
(c) prvega pododstavka.“

Or. en

Predlog spremembe 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 3

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 268
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vstavi se naslednji odstavek 4a:
„4a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva iz držav ali regij, v katerih 
emisije zaradi sprememb v rabi zemljišč 
znašajo več kot 35 % emisij iz fosilnih 
goriv (30 gCO2eq/MJ), izračunanih za 
vso državo ali regijo v skladu s točko 7 
dela C Priloge IV, se ne upoštevajo za 
namene iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1.“

Or. en

Predlog spremembe 269
Fiona Hall

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) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1, niso 
proizvedena iz surovin, pridobljenih iz 
odpadkov, razen če v skladu z neodvisnim 
preverjanjem in certificiranjem ustrezajo 
hierarhiji ravnanja z odpadki iz člena 4 
Direktive 2008/98/ES, tj. preprečevanju, 
pripravi za ponovno uporabo in 
recikliranju pred predelavo za energetske 
namene.
Za ta namen je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b) za določanje načinov 
neodvisnega preverjanja in certificiranja. 
Načini se sprejmejo do [1. januarja 
2016].“
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Or. en

Obrazložitev

Odpadki morajo biti razvrščeni v hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 okvirne direktive o 
odpadkih – preprečevanje, priprava za ponovno uporabo in recikliranje, preden se lahko 
odpadki predelajo za energetske namene –, njihovo skladnost pa je treba neodvisno preveriti 
in certificirati, da se preprečijo goljufije.

Predlog spremembe 270
Jens Rohde

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) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Surovine, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se ne smejo upoštevati za 
namene iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1, 
če se je v letu, ko so bile surovine 
proizvedene, bistveno spremenila raba 
zemljišč iz odstavkov 4 in 5.“

Or. en

Obrazložitev

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Člen 
18 odstavek 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
odstavek 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.
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Predlog spremembe 271
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1, niso 
proizvedena iz odpadkov, razen če je bilo z 
neodvisnim preverjanjem ugotovljeno, da 
ustrezajo hierarhiji ravnanja z odpadki, tj. 
preprečevanju, pripravi za ponovno 
uporabo in recikliranju pred predelavo za 
energetske namene, kot navaja 
Direktiva 2008/98/ES.“ 

Or. en

Obrazložitev

Odpadki morajo biti razvrščeni v hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 okvirne direktive o 
odpadkih, ki zahteva preprečevanje, pripravo za ponovno uporabo in recikliranje, preden se 
lahko odpadki predelajo za energetske namene (tj. v pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva). Poleg tega je potrebno neodvisno preverjanje skladnosti.

Predlog spremembe 272
Kathleen Van Brempt

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) vstavi se naslednji odstavek 5a:
„5a. Surovine, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
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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

Predlog spremembe 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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
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Predlog spremembe 274
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 18 se za odstavkom 3a vstavi 
naslednji odstavek:
„3a. Komisija zagotovi, da se obveznosti 
in ukrepi za preverjanje izpolnjevanja 
trajnostnih meril v zvezi s pogonskimi 
biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi, 
zlasti uvoženimi pogonskimi biogorivi in 
drugimi tekočimi biogorivi, izvajajo 
pravilno.
V ta namen bo Komisija
– v prihodnje sklepala samo trgovinske 
sporazume med Skupnostjo in tretjimi 
državami, ki zavezujoče vključujejo 
določbe o trajnostnih merilih za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki 
ustrezajo tistim iz te direktive;
– nadzorovala zlasti državne 
pomoči/subvencije za pogonska biogoriva 
in druga tekoča biogoriva v tretjih 
državah in v primeru kršitev uporabe po 
potrebi uvedla postopek;
– uvedla vzajemno priznavanje ukrepov za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva v zvezi z uvoznimi in izvoznimi 
predpisi ter carinskimi postopki.“

Or. de

Obrazložitev

Komisija mora zagotoviti, da se ukrepi za preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril izvajajo 
pravilno in da trgovinski sporazumi vsebujejo določbe o trajnostnih merilih. Državne 
pomoči/subvencije v tretjih državah je treba preveriti v izogib izkrivljanju konkurence in 
ogrožanju proizvodnje EU. Poleg tega je treba zagotoviti vzajemnost pri uvoznih in izvoznih 
predpisih ter carinskih postopkih.
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Predlog spremembe 275
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Prvi pododstavek člena 18(4) se 
nadomesti z naslednjim:
(4) Skupnost s tretjimi državami sklepa 
zgolj dvostranske ali večstranske 
sporazume, ki vsebujejo določbe o 
trajnostnih merilih, ki ustrezajo tistim iz te 
direktive. Če je Skupnost sklenila 
sporazume, ki vsebujejo določbe o vidikih, 
zajetih v trajnostnih merilih iz člena 17(2) 
do (5), lahko Komisija odloči, da se ti 
sporazumi med Skupnostjo in tretjimi 
državami uporabljajo kot dokazilo, da 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo 
zadevna trajnostna merila. Pri sklepanju 
teh sporazumov se ustrezna pozornost 
nameni ukrepom, sprejetim za zaščito 
območij, ki v izrednih razmerah 
zagotavljajo bistvene ekosistemske storitve 
(na primer zaščita porečij, obvladovanje 
erozije), za zaščito tal, vode in zraka, 
posredno spremembo rabe tal, sanacijo 
degradiranih zemljišč, izogibanje 
prekomerni porabi vode na območjih, kjer 
vode primanjkuje, ter vidikom iz drugega 
pododstavka člena 17(7).

Or. de

Obrazložitev

Dvostranski in večstranski sporazumi s tretjimi državami morajo vsebovati določbe o 
trajnostnih merilih, ki ustrezajo tistim iz te direktive. Samo na ta način je mogoče zagotoviti 
veljavnost obveznosti, zlasti za uvožena pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva.
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Predlog spremembe 276
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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 
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, ranljivih ali 
ogroženih ekosistemov ali vrst, ki jih 
priznavajo mednarodni sporazumi ali so 
uvrščena na sezname medvladnih 
organizacij ali Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave.

Komisija 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 (5a) ali da nobene 
surovine niso bile namerno spremenjene, 
tako da bi bila pošiljka in njen del zajeta v 
členu 3(4)(e)(i) do (iii). 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 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, 
ranljivih 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 277
Sabine Wils
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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 iz 
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 biogoriva in 
tekoča biogoriva, izračunana v skladu s 
točko 7 dela C Priloge V, enaka ali 
manjša od nič, z uporabo te privzete 
vrednosti; tej privzeti vrednosti se 
prištejejo vrednosti za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, 
določene v Prilogi VIII;
(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; tej dejanski vrednosti se 
prištejejo vrednosti za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, 
določene v Prilogi VIII;
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
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, razen 
vrednosti eiluc, za katero je treba 
uporabiti vrednosti, navedene v 
Prilogi VIII.“

Or. en
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Predlog spremembe 278
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

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 iz 
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 
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.“
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Or. en

Predlog spremembe 279
Fiona Hall

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) v odstavku 1 se točka (a) 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 el za ta biogoriva ali 
tekoča biogoriva, izračunana v skladu s 
točko 7 dela C Priloge V in delom A 
Priloge VIII, enaka ali manjša od nič, z 
uporabo te privzete vrednosti;“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se pri določanju skladnosti z merili prihranka 
toplogrednih plinov iz Direktive 2009/28/ES upoštevajo emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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
"6. „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 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: črtano
"6. „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 283
Giles Chichester

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
"6. „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

Predlog spremembe 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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. en

Predlog spremembe 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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 
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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 286
Giles Chichester

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 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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



PE510.481v01-00 168/174 AM\933726SL.doc

SL

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 
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. en

Predlog spremembe 288
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 3
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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
zanesljivih in ponovljivih 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. en

Predlog spremembe 289
Catherine Trautmann

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,
ocena učinka na podjetja v sektorju, ki so 
že izvedla naložbe, 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 290
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 
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sprememb v rabi zemljišč, povezanih s 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv;
– spodbujanju raziskav in razvoja 
inovativnih tehnologij v državah članicah 
in upoštevanju potrebnega izboljšanja 
zanesljive oskrbe 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 
naprednih biogoriv na trgu: zato je običajno in koristno, da se poročilo, ki ga bo Evropska 
komisija predstavila v zvezi z učinkovitostjo ukrepov, nanaša tudi na ta ključni vidik pregleda.

Predlog spremembe 291
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 

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 
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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.

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 292
Herbert Reul

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, 

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. To poročilo mora vključevati 
oceno učinka proizvodnje biogoriv na 
lesno industrijo in razpoložljivost lesa. 
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 
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v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

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. de

Predlog spremembe 293
Jens Rohde

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 dokazih v 
skladu z znanstvenimi metodami, o analizi
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. en

Obrazložitev

Znanstveni dokazi, ki se uporabljajo kot podlaga za zakonodajo, morajo biti v skladu z 
znanstveno metodo, zato jih je treba strokovno pregledati. Če bi naj bili faktorji posrednih 
sprememb v rabi zemljišč vključeni v trajnostna merila in bi naj posledično določali dostop 
do trga, je treba te faktorje dokazati. V tem primeru je potrebna ustrezna klavzula o nadaljnji 
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veljavnosti predhodnih predpisov.

Predlog spremembe 294
Bendt Bendtsen

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 2016
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.

Or. da


