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22.4.2015 A8-0025/99 

Predlog spremembe  99 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
 
Priporočilo za drugo obravnavo A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stališče Sveta 
Člen 1 – točka 3 – točka b a (novo) 
Direktiva 98/70/ES 
Člen 7 b – odstavek 4 a (novo) 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (ba) vstavi se naslednji odstavek: 

„4a. Biogoriva, ki se upoštevajo za 

namene iz odstavka 1, se ne izdelujejo iz 

odpadkov ali ostankov, za katere veljajo 

cilji glede ponovne uporabe in 

recikliranja iz člena 11(2) Direktive 

2008/98/ES. Države članice zagotovijo, da 

je uporaba odpadkov in ostankov iz 

Direktive 2008/98/ES za proizvodnjo 

biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz 

odstavka 1, v skladu s hierarhijo ravnanja 

z odpadki iz člena 4 navedene direktive. 

Države članice ustrezno upoštevajo tudi 

načelo kaskadne uporabe glede na 

regionalne in lokalne ekonomske ter 

tehnološke okoliščine.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri uporabi surovin za goriva bi morale države članice zagotoviti spoštovanje hierarhije 
odpadkov in načelo kaskadne uporabe biomase. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Predlog spremembe  100 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
 
Priporočilo za drugo obravnavo A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stališče Sveta 
Člen 2 – točka 2 – točka e 
Direktiva 2009/28/ES 
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v 
skladu s členom 25a sprejme delegirane 

akte za spremembo seznama surovin iz 
dela A Priloge IX, in sicer da se na 

seznam dodajo surovine, ne pa tudi, da se 

črtajo. Za vsako surovino, ki se doda na 
seznam iz dela A Priloge IX, sprejme 

ločen delegirani akt. Vsak delegirani akt 
temelji na analizi najnovejšega 
znanstvenega in tehničnega napredka, ob 
ustreznem upoštevanju načel hierarhije 
ravnanja z odpadki, in utemeljuje 
zaključek, da zadevna surovina ne ustvarja 
dodatne potrebe po zemljiščih oziroma 
povzroča večjih izkrivljajočih učinkov na 
trgih za (stranske) proizvode, odpadke ali 
ostanke, ali da zagotavlja pomembne 
prihranke emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s fosilnimi gorivi in ali da ne 
utegne imeti negativnih posledic za okolje 
in biotsko raznovrstnost. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25a v zvezi s spremembo seznama 
surovin iz dela A Priloge IX. Komisija 

sprejme ločeni delegirani akt za vsako 
surovino. Vsak delegirani akt temelji na 
analizi najnovejšega znanstvenega in 
tehničnega napredka, ob ustreznem 
upoštevanju načel hierarhije ravnanja z 
odpadki, določene v Direktivi 2008/98/ES, 
in utemeljuje zaključek, da zadevna 
surovina ne ustvarja dodatne potrebe po 
zemljiščih oziroma povzroča večjih 
izkrivljajočih učinkov na trgih za (stranske) 
proizvode, odpadke ali ostanke, ali da 
zagotavlja pomembne prihranke emisij 
toplogrednih plinov v primerjavi s 
fosilnimi gorivi in ali da ne utegne imeti 
negativnih posledic za okolje in biotsko 
raznovrstnost. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je omogočiti inovativne zelene poslovne modele za razvijanje novih načinov 
uporabe surovin. Če material, ki danes velja za ostanek, zaradi znanstvenega in tehnološkega 
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razvoja pri njegovi uporabi v prihodnosti velja za proizvod, mora nova zakonodaja predvideti 
tako spremembo. Sicer bo to oviralo trg in konkurenco ter škodilo doseganju ciljev te 
direktive. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Predlog spremembe  101 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
 
Priporočilo za drugo obravnavo A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

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

Stališče Sveta Predlog spremembe 

 (ba) vstavi se naslednji odstavek : 

„4a. Biogoriva in druga tekoča biogoriva, 

ki se upoštevajo za namene iz odstavka 

1(a), (b) in (c), se zlasti ne proizvajajo iz 

odpadkov ali ostankov, za katere veljajo 

cilji glede ponovne uporabe in 

recikliranja v skladu s členom 11(2) 

Direktive 2008/98/ES. Države članice 

zagotovijo, da je uporaba odpadkov in 

ostankov iz Direktive 2008/98/ES za 

proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv, 

ki se upoštevajo za namene iz odstavka 

1(a), (b) in (c), v skladu s hierarhijo 

ravnanja z odpadki iz člena 4 navedene 

direktive. Države članice ustrezno 

upoštevajo tudi načelo kaskadne uporabe 

glede na regionalne in lokalne ekonomske 

ter tehnološke okoliščine.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri uporabi surovin za goriva bi morale države članice zagotoviti spoštovanje hierarhije 
odpadkov in načelo kaskadne uporabe biomase. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Predlog spremembe  102 
Piernicola Pedicini 
v imenu skupine EFDD 
 
Priporočilo za drugo obravnavo A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Stališče Sveta 
Priloga 2 – točka 3 
Direktiva 2009/28/ES 
Priloga IX – del A – točka o 
 

Stališče Sveta Predlog spremembe 

(o) Biomasni del odpadkov in ostankov iz 
gozdarstva in z njim povezanih panog, kot 
so lubje, veje, predtržno redčenje, listje, 
iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna 
lužina, sulfitna lužina, mulji, ki vsebujejo 
vlakna, lignin in talovo olje. 

(o) Biomasni del odpadkov in ostankov iz 
gozdarstva in z njim povezanih panog, kot 
so lubje, veje, predtržno redčenje, listje, 
iglice, krošnje, črna lužina, sulfitna lužina, 
mulji, ki vsebujejo vlakna, in lignin. 

Or. en 

Obrazložitev 

Talovo olje, oblanci in žagovina so že sedaj v gospodarski rabi v skladu z načelom kaskadne 
uporabe. Pomembno je omogočiti, da kemična podjetja in druge industrije, ki temeljijo na 
biomasi, še naprej konkurirajo glede tržnih pogojev, da bi imele dostop do teh surovin za 
proizvodnjo in inovacije. 

 
 
 


