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Predlog spremembe 295
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za določitev ustreznih trajnostnih 
meril, 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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, 

Komisija bi morala organizirati nadaljnje 
podrobne in pregledne raziskave, 
namenjene količinski opredelitvi
posrednih sprememb v rabi zemljišč, ter o 
ugotovitvah poročati do 1. julija 2014. 
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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.

Poročilu bi bilo treba do 31. decembra 
2015 priložiti zakonodajni predlog za 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
ustrezna trajnostna merila v direktivah 
98/70/ES in 2009/28/ES.

Or. en

Predlog spremembe 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 trajnostnih meril, ki 
jih bo treba uporabljati za spodbujanje 
biogoriv iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.
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za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pričakuje se, da bo Komisija v poročilu za spremljanje, ki ga mora pripraviti do konca leta 
2017, pregledala učinkovitost novih ukrepov, ki so bili uvedeni, vključno z dejavnikom 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, ter bi morala tudi pojasniti, za katera napredna 
biogoriva je bilo dokazano, da izpolnjujejo trajnostna merila in jih je mogoče spodbujati kot 
alternativo za klasična biogoriva. Poleg tega je treba pripraviti pregled bioloških virov po 
EU.

Predlog spremembe 298
Jens Rohde

Predlog direktive
PRILOGA I
Direktiva 98/70/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA I črtano

Or. en

Predlog spremembe 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Predlog direktive
PRILOGA I
Direktiva 98/70/ES

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA I črtano

Or. en
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Predlog spremembe 300
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
pri čemer je
E = skupne emisije zaradi rabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
edl = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc= letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.“
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Predlog spremembe 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
pri čemer je
E = skupne emisije zaradi rabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc = letne emisije zaradi sprememb 
zalog ogljika, ki nastanejo zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
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zaradi zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.“

Or. en

Predlog spremembe 302
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – uvodni del
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
pri čemer je
E = skupne emisije zaradi rabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali
pridelave surovin;
el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc = letne emisije zaradi sprememb 
zalog ogljika, ki nastanejo zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
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eu = emisije iz uporabljenega goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.“

Or. en

Predlog spremembe 303
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
"1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
pri čemer je
EB = skupne emisije zaradi rabe 
biogoriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
edl = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
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sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
eiluc = emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se pri določanju skladnosti z merili prihranka 
toplogrednih plinov iz Direktive 98/70/ES upoštevajo emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 304
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka 19a:
„19a. Emisije zaradi posredne spremembe 
rabe zemljišč eiluc so določene v Prilogi 
V.“
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se pri določanju skladnosti z merili prihranka 
toplogrednih plinov iz Direktive 98/70/ES upoštevajo emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka 19a:
„19a. Emisije zaradi posredne spremembe 
rabe zemljišč eiluc se izračunajo v skladu 
s Prilogo V.“

Or. en

Predlog spremembe 306
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka 19a:
„19a. Emisije zaradi posredne spremembe 
rabe zemljišč eiluc se izračunajo v skladu s 
Prilogo V.“

Or. en
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Predlog spremembe 307
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka b b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) Vstavi se naslednja točka 19b:
„19b. Emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave (eec), neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el) in posrednih sprememb v 
rabi zemljišč (eiluc) se porazdelijo na 
soproizvode na podlagi njihove energijske 
vsebnosti. Emisije, porazdeljene na 
soproizvode, so dodatne glede na emisije, 
porazdeljene na osnovni proizvod.“

Or. en

Predlog spremembe 308
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga I – točka 2
Direktiva 98/70/ES
Priloga V – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55
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Predlog spremembe

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Energijske poljščine, ki niso 
namenjene za prehrano

15

Or. en

Obrazložitev

Energijske poljščine, ki niso namenjene za prehrano, lahko prispevajo k posrednim 
spremembam v rabi zemljišč, če se pridelujejo na zemljiščih, ki so se uporabljala za 
proizvodnjo hrane.  Ocena učinka (str. 26) opredeljuje povprečne ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za te druge surovine, ki zahtevajo zemljišča, na 15 
gCO2/MJ.

Predlog spremembe 309
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga I – točka 2
Direktiva 98/70/ES
Priloga V – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55
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Predlog spremembe

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Drugi energijske poljščine, pridelane 
na zemljiščih

15

Or. en

Predlog spremembe 310
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga I – točka 2
Direktiva 98/70/ES
Priloga V – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Predlog spremembe

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13
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Oljnice 55

Neživilska celuloza in lesna celuloza 15

Or. en

Obrazložitev

Neživilska celuloza in lesna celuloza temeljita na zemljiščih in lahko prav tako prispevata k 
posrednim spremembam v rabi zemljišč, če se pridelujeta na zemljiščih, ki so se uporabljala 
za proizvodnjo hrane.  Ocena učinka Komisije) opredeljuje povprečne ocenjene emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč za te druge surovine, ki zahtevajo zemljišča, na 15 
gCO2/MJ.

Predlog spremembe 311
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga I – točka 2
Direktiva 98/70/ES
Priloga V – del B – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi 
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča,
travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali 
kmetijsko zemljišče s trajnicami14. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge IV.“

(b) surovine, katerih pridelava ne poteka 
na kmetijskih zemljiščih, zemljiščih, na 
katerih se gojijo trajnice14, ali zemljiščih 
iz drugih kategorij površin zemljišč po
IPPC (gozdna zemljišča, travinje, 
mokrišča), ki se uporabljajo za 
proizvodnjo hrane in se obdelujejo 
oziroma ne obdelujejo, kot je kmetijska ali 
drevesno-pašna raba zemljišč.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč se upravičeno upošteva pri surovinah, katerih 
proizvodnja povzroča neposredne spremembe v rabi zemljišč, pri čemer je treba jasno 
navesti, da ni nujno, da se neposredne in posredne spremembe v rabi zemljišč med seboj 
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vedno izključujejo.

Predlog spremembe 312
Giles Chichester

Predlog direktive
Priloga II – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Del C Priloge V se spremeni: črtano
(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:
„7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta 
CO2 na enoto energije biogoriva (v 
megajoulih));
CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 
let pred pridobitvijo surovine, kar koli je 
pozneje;
CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira 
več kot eno leto, vrednost CSA znaša 
toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na 
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enoto površine po 20 letih ali ko pridelek 
dozori – odvisno od tega, kaj je prej, in
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).“
(b) točki 8 in 9 se črtata.

Or. en

Predlog spremembe 313
Jens Rohde

Predlog direktive
Priloga II – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Del C Priloge V se spremeni: črtano
(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:
„7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta 
CO2 na enoto energije biogoriva (v 
megajoulih));
CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 
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let pred pridobitvijo surovine, kar koli je 
pozneje;
CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira 
več kot eno leto, vrednost CSA znaša 
toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na 
enoto površine po 20 letih ali ko pridelek 
dozori – odvisno od tega, kaj je prej, in
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).“
(b) točki 8 in 9 se črtata.

Or. en

Predlog spremembe 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Priloga II – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Del C Priloge V se spremeni: črtano
(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:
„7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
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(merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta 
CO2 na enoto energije biogoriva (v 
megajoulih));
CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 
let pred pridobitvijo surovine, kar koli je 
pozneje;
CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira 
več kot eno leto, vrednost CSA znaša 
toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na 
enoto površine po 20 letih ali ko pridelek 
dozori – odvisno od tega, kaj je prej, in
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).“
(b) točki 8 in 9 se črtata.

Or. en

Predlog spremembe 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Del C Priloge V se spremeni: črtano
(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:
„7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
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spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta 
CO2 na enoto energije biogoriva (v 
megajoulih));
CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 
let pred pridobitvijo surovine, kar koli je 
pozneje;
CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira 
več kot eno leto, vrednost CSA znaša 
toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na 
enoto površine po 20 letih ali ko pridelek 
dozori – odvisno od tega, kaj je prej, in
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).“
(b) točki 8 in 9 se črtata.

Or. en

Predlog spremembe 316
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka -a (novo)
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Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„(i) formula se nadomesti z:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
pri čemer je
E = skupne emisije zaradi rabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc = letne emisije zaradi sprememb 
zalog ogljika, ki nastanejo zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi presežne električne energije pri 
soproizvodnji, in
eee = prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije pri soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.“

Or. en
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Predlog spremembe 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
pri čemer je
E = skupne emisije zaradi rabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc = letne emisije zaradi sprememb 
zalog ogljika, ki nastanejo zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi presežne električne energije pri 
soproizvodnji, in
eee = prihranki emisij zaradi presežne 
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električne energije pri soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.“

Or. en

Predlog spremembe 318
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
pri čemer je
E = skupne emisije zaradi rabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
edl = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc= letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
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zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika  in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.“

Or. en

Predlog spremembe 319
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
pri čemer je
EB = skupne emisije zaradi rabe 
biogoriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
edl = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije iz uporabljenega goriva;
eiluc = emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
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sprememb v rabi zemljišč;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega shranjevanja 
ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in nadomestitve ogljika  in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.“

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 320
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka 19a:
„19a. Emisije zaradi posredne spremembe 
rabe zemljišč eiluc so določene v Prilogi 
VIII.“

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.
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Predlog spremembe 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka 19a:
„19a. Doda se naslednja točka: Emisije 
zaradi posredne spremembe rabe zemljišč 
eiluc se izračunajo v skladu s Prilogo 
VIII.“

Or. en

Predlog spremembe 322
Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka 19a:
„19a. Emisije zaradi posredne spremembe 
rabe zemljišč eiluc se izračunajo v skladu s 
Prilogo VIII.“

Or. en

Predlog spremembe 323
Giles Chichester
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Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Doda se naslednja Priloga VIII: črtano
„Priloga VIII
Del A. Ocenjene emisije iz surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč
Skupina surovin Ocenjene emisije 

zaradi posrednih 
sprememb v rabi 
zemljišč 
(gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge 
poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba

12

Rastline za 
pridelavo 
sladkorja

13

Oljnice 55
Del B. Biogoriva, za katere se upošteva, 
da so ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč enake nič
Za biogoriva, proizvedena iz naslednjih 
kategorij surovin, se šteje, da so ocenjene 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč enake nič:
(a) surovine, ki niso vključene v del A te 
priloge;
(b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča, 
travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali 
kmetijsko zemljišče s trajnicami1. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
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rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge V.“
__________________
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Doda se naslednja Priloga VIII: črtano
„Priloga VIII
Del A. Ocenjene emisije iz surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč
Skupina surovin Ocenjene emisije 

zaradi posrednih 
sprememb v rabi 
zemljišč 
(gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge 
poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba

12

Rastline za 
pridelavo 
sladkorja

13

Oljnice 55
Del B. Biogoriva, za katere se upošteva, 
da so ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč enake nič
Za biogoriva, proizvedena iz naslednjih 
kategorij surovin, se šteje, da so ocenjene 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
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zemljišč enake nič:
(a) surovine, ki niso vključene v del A te 
priloge;
(b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi 
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča, 
travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali 
kmetijsko zemljišče s trajnicami1. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge V.“
__________________
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Doda se naslednja Priloga VIII: črtano
„Priloga VIII
Del A. Ocenjene emisije iz surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč
Skupina surovin Ocenjene emisije 

zaradi posrednih 
sprememb v rabi 
zemljišč 
(gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge 12
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poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba
Rastline za 
pridelavo 
sladkorja

13

Oljnice 55
Del B. Biogoriva, za katere se upošteva, 
da so ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč enake nič
Za biogoriva, proizvedena iz naslednjih 
kategorij surovin, se šteje, da so ocenjene 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč enake nič:
(a) surovine, ki niso vključene v del A te 
priloge;
(b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi 
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča, 
travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali 
kmetijsko zemljišče s trajnicami1. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge V.“
__________________
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 326
Jens Rohde

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Doda se naslednja Priloga VIII: črtano
„Priloga VIII
Del A. Ocenjene emisije iz surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč
Skupina surovin Ocenjene emisije 

zaradi posrednih 
sprememb v rabi 
zemljišč 
(gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge 
poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba

12

Rastline za 
pridelavo 
sladkorja

13

Oljnice 55
Del B. Biogoriva, za katere se upošteva, 
da so ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč enake nič
Za biogoriva, proizvedena iz naslednjih 
kategorij surovin, se šteje, da so ocenjene 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč enake nič:
(a) surovine, ki niso vključene v del A te 
priloge;
(b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi 
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča, 
travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali 
kmetijsko zemljišče s trajnicami1. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge V.“
__________________
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1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 327
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Predlog spremembe

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Neživilska celuloza in lesna celuloza 15

Or. en

Obrazložitev

Neživilska celuloza in lesna celuloza temeljita na zemljiščih in lahko prav tako prispevata k 
posrednim spremembam v rabi zemljišč, če se pridelujeta na zemljiščih, ki so se uporabljala 
za proizvodnjo hrane.  Ocena učinka Komisije) opredeljuje povprečne ocenjene emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč za te druge surovine, ki zahtevajo zemljišča, na 15 
gCO2/MJ.
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Predlog spremembe 328
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Predlog spremembe

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Drugi energijske poljščine, pridelane 
na zemljiščih

15

Or. en

Predlog spremembe 329
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
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Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Predlog spremembe

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Energijske poljščine, ki niso 
namenjene za prehrano

15

Or. en

Obrazložitev

Energijske poljščine, ki niso namenjene za prehrano, lahko prispevajo k posrednim 
spremembam v rabi zemljišč, če se pridelujejo na zemljiščih, ki so se uporabljala za 
proizvodnjo hrane.  Ocena učinka (str. 26) opredeljuje povprečne ocenjene emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za te druge surovine, ki zahtevajo zemljišča, na 15 
gCO2/MJ.

Predlog spremembe 330
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII – del B – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi 
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča,
travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali 
kmetijsko zemljišče s trajnicami15. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge V.“

(b) surovine, katerih pridelava ne poteka 
na kmetijskih zemljiščih, zemljiščih, na 
katerih se gojijo trajnice, ali zemljiščih iz 
drugih kategorij površin zemljišč po IPPC
(gozdna zemljišča, travinje, mokrišča), ki 
se uporabljajo za proizvodnjo hrane in se 
obdelujejo oziroma ne obdelujejo, kot je 
kmetijska ali drevesno-pašna raba 
zemljišč.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč se upravičeno upošteva pri surovinah, katerih 
proizvodnja povzroča neposredne spremembe v rabi zemljišč, pri čemer je treba jasno 
navesti, da ni nujno, da se neposredne in posredne spremembe v rabi zemljišč med seboj 
vedno izključujejo.

Predlog spremembe 331
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Surovine, ki prispevajo k uresničitvi 2-
odstotnega cilja iz člena 3(4)(d)(i) 
Direktive 2009/28/ES:

(a) Alge (a) Alge

(b) Del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih 
gospodinjskih odpadkov, ki so namenjeni
za recikliranje v skladu s členom 11(2)(a) 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 

(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1774/2002 o določitvi zdravstvenih 
pravil za živalske stranske proizvode, ki
niso namenjeni prehrani ljudi1
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2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih 
direktiv
(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov (c) Živalski gnoj in blato iz čistilnih 

naprav
(d) Slama (d) Odpadki sladkornega trsa
(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih 
naprav

(e) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(f) Biomasa iz komunalnih odpadkov, ki 
so namenjeni za recikliranje v skladu s 
členom 11(2)(a) Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv

(g) Smola talovega olja (g) Biomasni del industrijskih odpadkov
(h) Surovi glicerin (h) Storži
(i) Odpadki sladkornega trsa (i) Surovi glicerin
(j) Grozdne tropine in vinske droži (j) Grozdne tropine in vinske droži
(k) Orehove lupine (k) Pleve in luske
(l) Pleve in luske (l) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 

in furnirskih hlodov
(m) Storži (m) Neživilska celuloza
(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci (n) Orehove lupine

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

(o) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(a) Uporabljeno olje za kuhanje (p) Slama
(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi16

(q) Smola talovega olja

(c) Neživilska celuloza (r) Uporabljeno olje za kuhanje“

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

__________________

__________________ 1 UL L 273, 10.10.02, str. 1
16 UL L 273, 10.10.02, str. 1

Or. de
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 332
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Doda se naslednja Priloga IX: (3) Doda se naslednja Priloga IX:
„Priloga IX „Priloga IX

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Za napredna biogoriva se štejejo 
naslednja biogoriva:

(a) Alge Biološki material, pri katerem so ustrezne 
alternativne uporabe povezane z znatnimi 
emisijami metana ali dušikovega oksida, 
pri čemer se ne proizvaja uporabna 
energija.“

(b) Del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih 
gospodinjskih odpadkov, ki so namenjeni 
za recikliranje v skladu s členom 11(2)(a) 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih 
direktiv
(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov
(d) Slama
(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih 
naprav
(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev
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(g) Smola talovega olja
(h) Surovi glicerin
(i) Odpadki sladkornega trsa
(j) Grozdne tropine in vinske droži
(k) Orehove lupine
(l) Pleve in luske
(m) Storži
(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci
Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti
(a) Uporabljeno olje za kuhanje
(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi16

(c) Neživilska celuloza
(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“
__________________
16 UL L 273, 10.10.2002, str. 1

Or. sv

Predlog spremembe 333
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
2009/28/EF
Priloga IX (novo) – del A – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Seznam naprednih biogoriv

Biogoriva, pridobljena iz naslednjih 
surovin, štejejo za napredna biogoriva
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Or. da

Predlog spremembe 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)– del A – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) bi se lahko leta 2018 po 
predhodni znanstveni oceni njihove 
okoljske in socialne trajnosti ter 
spoštovanja načela hierarhije in 
najučinkovitejše rabe virov štel kot
dvakratna ali štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti

Or. en

Predlog spremembe 335
Jens Rohde

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)– del A – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Biogoriva iz naslednjih surovin se 
štejejo za napredna biogoriva

Or. en

Predlog spremembe 336
Britta Thomsen
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Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Surovine, ki se lahko vključijo v 
podcilj za napredna biogoriva

(a) Alge (a) Alge

(b) Del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 
skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(b) Biomasni del mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 
skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov (c) Biomasni del industrijskih odpadkov

(d) Slama (d) Slama
(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav (e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(g) Smola talovega olja (g) Smola talovega olja in surovo talovo 
olje

(h) Surovi glicerin (h) Surovi glicerin
(i) Odpadki sladkornega trsa (i) Odpadki sladkornega trsa

(j) Grozdne tropine in vinske droži (j) Grozdne tropine in vinske droži
(k) Orehove lupine (k) Orehove lupine

(l) Pleve in luske (l) Pleve in luske
(m) Storži (m) Storži

(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci
Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del B. Surovine za napredna biogoriva, ki 
lahko zagotovijo preostanek

(a) Uporabljeno olje za kuhanje (a) Uporabljeno olje za kuhanje
(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 

(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
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prehrani ljudi1. prehrani ljudi2.
(c) Neživilska celuloza (c) Neživilska celuloza

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in 
furnirskih hlodov“

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in 
furnirskih hlodov

(da) Surovi glicerin
(db) Obnovljiva tekoča in plinasta goriva 
nebiološkega izvora“

Or. en

Predlog spremembe 337
Giles Chichester

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)– del A – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Biogoriva iz naslednjih surovin se 
štejejo za napredna biogoriva

Or. en

Predlog spremembe 338
Kent Johansson

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)– del A – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot enkratna vrednost 
njihove energijske vsebnosti

                                               
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
2 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
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(a) Alge (a) Alge
(b) Del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 
skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(b) Biomasni del mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 
skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov (c) Biomasni del industrijskih odpadkov in 
ostankov, kot so surovi glicerol, surovi 
glicerin, maščobne kisline v rafinerijah in 
surovine za proizvodnjo mila 

(d) Slama (d) Slama
(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav (e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(g) Smola talovega olja (g) Biomasni del odpadkov in ostankov iz 
gozdarstva in z njim povezanih panog, kot 
so lubje, veje, iglice, listje, žagovina, 
oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, 
lignin, surovo sulfatno milo, smola
talovega olja in surovo talovo olje

(h) Surovi glicerin (h) Biomasni del odpadkov in ostankov iz 
kmetijstva in z njim povezanih panog, kot 
so odpadki sladkornega trsa, lupine, pleve 
in luske, grozdne tropine, vinske droži in 
storži

(i) Odpadki sladkornega trsa (i) Uporabljeno olje za kuhanje
(j) Grozdne tropine in vinske droži (j) Živalske maščobe, razvrščene kot 

kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi1.

(k) Orehove lupine (k) Neživilska celuloza
(l) Pleve in luske (l) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in 

furnirskih hlodov“

(m) Storži
(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci
Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
                                               
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
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vrednost njihove energijske vsebnosti
(a) Uporabljeno olje za kuhanje
(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi1.
(c) Neživilska celuloza
(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in 
furnirskih hlodov“

Or. en

Obrazložitev

Večkratno štetje surovin pomeni razvodenitev prvotnih ambicij o 10-odstotnem cilju za 
obnovljive vire energije v prometnem sektorju, saj bo cilj mogoče doseči z manjšim dejanskim 
deležem biogoriv in več kot 90-odstotno preostalo odvisnostjo od fosilnih goriv. Da bi 
preprečili spremembe, ki ogrožajo prvotne podnebne ambicije direktive, večkratnega štetja ne 
bi smeli uvesti.

Predlog spremembe 339
Vidal-Quadras

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IX Priloga IX

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Seznam naprednih biogoriv

Biogorivo iz naslednjih surovin se šteje za 
napredno biogorivo

(a) Alge (a) Alge

(b) Del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 

(b) Biomasni del mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 

                                               
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
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skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov (c) Biomasni del industrijskih odpadkov
(d) Slama (d) Slama

(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav (e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav
(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja, 
izrabljena belilna zemlja, ki vsebuje olja, 
gošča palmovega olja in prazni grozdi 
palminih sadežev

(g) Smola talovega olja (g) Smola talovega olja

(h) Surovi glicerin (h) Surovi glicerin
(i) Odpadki sladkornega trsa (i) Odpadki sladkornega trsa

(j) Grozdne tropine in vinske droži (j) Grozdne tropine in vinske droži
(k) Orehove lupine (k) Orehove lupine

(l) Pleve in luske (l) Pleve in luske
(m) Storži (m) Storži

(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci (n) Lubje, veje, ostanki redčenja, listje, 
žagovina in oblanci

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

(o) Uporabljeno olje za kuhanje

(a) Uporabljeno olje za kuhanje (p) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I, II in III v skladu z 
ES/1774/2002 o določitvi zdravstvenih 
pravil za živalske stranske proizvode, ki 
niso namenjeni prehrani ljudi1.

(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi2.

(q) Neživilska celuloza

(c) Neživilska celuloza (r) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov (s) Trigliceridi, proste maščobne kisline in 
destilati maščobnih kislin ter olja 

                                               
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
2 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
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in furnirskih hlodov“ nedoločene sestave iz proizvodnje 
kemikalij iz rastlinskih in živalskih 
maščob, proizvodnje biodizelskega goriva, 
rafiniranja rastlinskih olj, proizvodnje 
hrane in predelave živalskih maščob
(t) Živalske maščobe, ki niso namenjene 
za prehrano ljudi
(u) Tehnično koruzno olje
(w) Odpadne maščobe iz predelave rib

Or. en

Predlog spremembe 340
Gaston Franco

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

(a) Alge (a) Alge
(b) Del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 
skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(b) Biomasni del mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih 
odpadkov, ki so namenjeni za recikliranje v 
skladu s členom 11(2)(a) Direktive 
2008/98/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov (c) Biomasni del industrijskih odpadkov
(d) Slama (d) Živalski gnoj in blato iz čistilnih 

naprav
(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih 
naprav 

(e) Smola talovega olja

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

(f) Surovi glicerin 

(g) Smola talovega olja (g) Grozdne tropine in vinske droži
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(h) Surovi glicerin (h) Lesna celuloza vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, orehovimi 
lupinami, plevami in luskami ter storži 

(i) Odpadki sladkornega trsa (i) Rastline za pridelavo sladkorja, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo novih molekul 
(z izjemo etanola)  

(j) Grozdne tropine in vinske droži Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju iz 
člena 3(4) se šteje kot dvakratna vrednost 
njihove energijske vsebnosti

(k) Orehove lupine (a) Uporabljeno olje za kuhanje
(l) Pleve in luske (b) Živalske maščobe, razvrščene kot 

kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi16

(m) Storži 
(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci
Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju iz 
člena 3(4) se šteje kot dvakratna vrednost 
njihove energijske vsebnosti
(a) Uporabljeno olje za kuhanje
(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi16

(c) Neživilska celuloza

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

Or. fr

Obrazložitev

Da bi spodbudili večjo uveljavitev naprednih biogoriv na trgu, je treba lesno celulozo 
vključiti pod eno samo točko ter dodati rastline za pridelavo sladkorja, saj sladkor ni samo 
živilo, temveč tudi osnova za biotehnologije, povezane s fermentacijo, kar je bistveno za 
inovacije na področju naprednih biogoriv (zato izključitev etanola).

Predlog spremembe 341
Claude Turmes
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Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX – del A – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Alge črtano

Or. en

Predlog spremembe 342
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del A – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Del biomase iz industrijskih odpadkov (b) Biološko razgradljivi del industrijskih 
odpadkov

Or. en

Obrazložitev

Za skladnost z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, kjer 
je biološko razgradljivi del industrijskih odpadkov že naveden v opredelitvi biomase v členu 
2(e).

Predlog spremembe 343
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IV (novo) – del A – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Biološka razgradnja odpadkov in 
ostankov z bakterijami



PE510.730v01-00 48/54 AM\935798SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 344
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del A – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Slama črtano

Or. en

Obrazložitev

Slamo je mogoče uporabiti za aplikacijo visoke vrednosti (npr. v hlevih in za izboljšanje 
kakovosti tal). V skladu z načelom kaskadne uporabe zato uporabe slame ne bi smeli 
spodbujati z večkratnim štetjem.

Predlog spremembe 345
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del A – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uporabe surovin za proizvodnjo palmovega olja in njenih stranskih proizvodov za energetske 
namene ne bi smeli spodbujati, saj imajo višjo vrednost v drugih sektorjih. Odplake iz 
proizvodnje palmovega olja in prazne grozde palminih sadežev je zato treba izključiti iz 
Priloge IX.
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Predlog spremembe 346
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del A – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) Smola talovega olja (g) Ostanki iz proizvodnje celuloze in 
papirja, kot so črna lužina, surovo 
sulfatno milo, surovo talovo olje in smola 
talovega olja

Or. en

Obrazložitev

V tovarnah celuloze in papirnicah nastajajo številni procesni ostanki, ki imajo velik potencial 
za proizvodnjo naprednih biogoriv. Vsi deli izhajajo iz istega primarnega procesa in so zato 
procesni ostanki podobno kot smola talovega olja, ki je vključena v del A Priloge predloga 
Komisije. Vse procesne ostanke iz istega izvora je treba obravnavati na enak način.

Predlog spremembe 347
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del A – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci črtano

Or. en

Obrazložitev

Ob odsotnosti trajnostnih meril ni primerno spodbujati uporabe soproizvodov, neposredno 
pridobljenih iz gozdarstva.
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Predlog spremembe 348
Evžen Tošenovský

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del A – točka n a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(na) Mikroorganizmi

Or. en

Predlog spremembe 349
Jens Rohde

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

črtano

Or. en

Predlog spremembe 350
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

črtano



AM\935798SL.doc 51/54 PE510.730v01-00

SL

Or. da

Predlog spremembe 351
Giles Chichester

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

črtano

Or. en

Predlog spremembe 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

črtano

Or. en

Predlog spremembe 353
Bernd Lange

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
2009/28/EG
Priloga IX (novo) – del B – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Uporabljeno olje za kuhanje črtano

Or. de

Predlog spremembe 354
Jens Rohde

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES 
Priloga IX (novo) – del B – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Uporabljeno olje za kuhanje črtano

Or. en

Obrazložitev

Uporabljenega olja za kuhanje ne bi smeli šteti za napredno biogorivo; njegova vključitev na 
seznam bi lahko privedla do zlorabe.

Predlog spremembe 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Neživilska celuloza črtano

Or. en

Predlog spremembe 356
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Neživilska celuloza črtano

Or. en

Obrazložitev

Ob odsotnosti trajnostnih meril je treba uporabo neživilske celuloze izključiti iz Priloge IX, 
dokler ne bodo uveljavljena ustrezna okoljska varovala.

Predlog spremembe 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 358
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo) – del B – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Ob odsotnosti trajnostnih meril je treba uporabo lesne celuloze izključiti iz Priloge IX, dokler 
ne bodo uveljavljena ustrezna okoljska varovala.


