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SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0392/296 

Predlog spremembe  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 5 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva iz gozdne 

biomase, ki se upoštevajo za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1, izpolnjujejo 

naslednje zahteve, da se čim bolj zmanjša 

tveganje uporabe netrajnostne gozdne 

biomase za njihovo proizvodnjo: 

5. Pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva iz gozdne 

biomase, ki se upoštevajo za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1, ne 

vključujejo štorov in hlodovine ter 

izpolnjujejo naslednje zahteve, da se čim 

bolj zmanjša tveganje uporabe netrajnostne 

gozdne biomase za njihovo proizvodnjo: 

Or. en 



 

AM\1143222SL.docx  PE614.327v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0392/297 

Predlog spremembe  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Električna energija iz biomasnih goriv, 

proizvedena v obratih z zmogljivostjo 

20 MW ali več, se upošteva za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 le, če se 

proizvaja z uporabo tehnologije 

soproizvodnje z visokim izkoristkom, kot 

je opredeljena v členu 2(34) Direktive 

2012/27/EU. Za namene točk (a) in (b) 

odstavka 1 se ta določba uporablja le za 

obrate, ki začnejo obratovati po [3 leta po 

datumu sprejetja te direktive]. Za namene 

točke (c) odstavka 1 ta določba ne posega v 

javno podporo v okviru programov, 

odobrenih do [3 leta po datumu sprejetja te 

direktive]. 

Električna energija iz biomasnih goriv, 

proizvedena v obratih z zmogljivostjo 

20 MW ali več, se upošteva za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 le, če se 

proizvaja z uporabo tehnologije 

soproizvodnje z visokim izkoristkom, kot 

je opredeljena v členu 2(34) Direktive 

2012/27/EU, ali se proizvaja v obratih, ki 

so namenjeni samo proizvodnji električne 

energije in dosegajo neto električni 

izkoristek vsaj 40 % ter ne uporabljajo 

fosilnih goriv. Za namene točk (a) in (b) 

odstavka 1 se ta določba uporablja le za 

obrate, ki začnejo obratovati po [3 leta po 

datumu sprejetja te direktive]. Za namene 

točke (c) odstavka 1 ta določba ne posega v 

javno podporo v okviru programov, 

odobrenih do [1 leto po datumu sprejetja te 

direktive]. 

 (Nadomešča predlog spremembe 250 

pristojnega odbora.) 

Or. en 
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Predlog spremembe  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Vsaka država članica zagotovi, da 

je leta 2030 v vseh vrstah prometa delež 

energije iz naprednih biogoriv ter drugih 

biogoriv in bioplina, proizvedenih iz 

surovin s seznama v Prilogi IX, iz tekočih 

in plinastih goriv iz obnovljivih virov 

nebiološkega izvora, namenjenih uporabi 

v prometu, recikliranih ogljičnih goriv ter 

iz električne energije iz obnovljivih virov 

vsaj 12 % končne porabe energije v 

prometu v tej državi članici. 

 Države članice se lahko odločijo, da bodo 

v skupni delež vključile prispevek do 2 % 

goriv, ki dosegajo prag prihranka emisij 

toplogrednih plinov iz člena 26(7), ob 

upoštevanju ocenjene srednje vrednosti 

emisij iz surovin za pogonska biogoriva in 

druga tekoča biogoriva zaradi posredne 

spremembe rabe zemljišč, ali pa so 

certificirana pogonska biogoriva in druga 

tekoča biogoriva z nizkim tveganjem za 

posredno spremembo rabe zemljišč. 

 (Nadomešča predlog spremembe 110 

pristojnega odbora.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/299 

Predlog spremembe  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z učinkom od 1. januarja 2021 države 

članice od dobaviteljev goriva zahtevajo, 

da v skupno količino goriv, namenjenih 

uporabi v prometu, ki jih v posameznem 

koledarskem letu dobavijo na trg za porabo 

ali uporabo, vključijo minimalni delež 

energije iz naprednih pogonskih biogoriv 

ter drugih pogonskih biogoriv in bioplina, 

proizvedenih iz surovin s seznama v 

Prilogi IX, ter iz tekočih in plinastih goriv 

iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 

namenjenih uporabi v prometu, iz fosilnih 

goriv iz odpadkov in iz električne energije 

iz obnovljivih virov. 

Da bi prispevale k ciljem Unije in 

nacionalnim ciljem za končno porabo 

energije iz obnovljivih virov, kot je 

navedeno v členu 3, z učinkom od 1. 

januarja 2021 države članice od 

dobaviteljev goriva zahtevajo, da v skupno 

količino goriv, namenjenih uporabi v 

prometu, ki jih v posameznem 

koledarskem letu dobavijo na trg za porabo 

ali uporabo, vključijo minimalni delež 

energije iz naprednih pogonskih biogoriv 

ter drugih pogonskih biogoriv in bioplina, 

proizvedenih iz surovin s seznama v 

Prilogi IX, ter iz tekočih in plinastih goriv 

iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 

namenjenih uporabi v prometu, iz 

recikliranih ogljičnih goriv in iz električne 

energije iz obnovljivih virov. 

 (Nadomešča predlog spremembe 216 

pristojnega odbora.) 

Or. en 



 

AM\1143222SL.docx  PE614.327v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

11.1.2018 A8-0392/300 

Predlog spremembe  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V skladu z začrtanim potekom iz dela B 

Priloge X minimalni delež znaša vsaj 

1,5 % v letu 2021, do leta 2030 pa se 

poveča na vsaj 6,8 %. V tem skupnem 

deležu prispevek naprednih pogonskih 

biogoriv in bioplina, proizvedenih iz 

surovin s seznama v delu A Priloge IX, v 

skladu z začrtanim potekom iz dela C 

Priloge X znaša vsaj 0,5 % goriv, 

namenjenih uporabi v prometu, ki se od 1. 

januarja 2021 dalje dobavljajo na trg za 

porabo ali uporabo, ta delež pa se do leta 

2030 poveča na vsaj 3,6 %. 

V skladu z začrtanim potekom iz dela B 

Priloge X minimalni delež znaša vsaj 

1,5 % v letu 2021, do leta 2030 pa se 

poveča na vsaj 12 %. V tem skupnem 

deležu prispevek naprednih pogonskih 

biogoriv in bioplina, proizvedenih iz 

surovin s seznama v delu A Priloge IX, v 

skladu z začrtanim potekom iz dela C 

Priloge X znaša vsaj 0,5 % goriv, 

namenjenih uporabi v prometu, ki se od 1. 

januarja 2021 dalje dobavljajo na trg za 

porabo ali uporabo, ta delež pa se do leta 

2030 poveča na vsaj 3,6 %. 

Države članice se lahko odločijo, da bodo 

v skupni delež vključile prispevek do 2 % 

goriv, ki dosegajo prag prihranka emisij 

toplogrednih plinov iz člena 26(7), ob 

upoštevanju ocenjene srednje vrednosti 

emisij iz surovin za pogonska biogoriva in 

druga tekoča biogoriva zaradi posredne 

spremembe rabe zemljišč, ali pa so 

certificirana pogonska biogoriva in druga 

tekoča biogoriva z nizkim tveganjem za 

posredno spremembo rabe zemljišč. 

 (Nadomešča predlog spremembe 217 

pristojnega odbora.) 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Predlog spremembe  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Najmanjši delež energije iz obnovljivih 

virov, dobavljene letalskemu sektorju, 

sledi začrtanemu poteku iz dela C 

Priloge X. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Predlog spremembe  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 4 – točka b – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za izračun električne energije iz 

obnovljivih virov, dobavljene za cestna 

vozila, se upošteva samo električna 

energija iz obnovljivih virov, porabljena 

na temu namenjenih polnilnih postajah, 

in sicer kot 5-kratnik energijske vsebnosti 

dovedene električne energije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Polnjenje na namenskih polnilnih postajah predstavlja manj kot 20 % električne energije, ki jo 

porabijo električna vozila. Da bi ta direktiva spodbudila elektrifikacijo cestnega prometa, v 

katerem mnenje potrošnikov, da je polnilne infrastrukture premalo, omejuje prodajo električnih 

vozil, bi se morala električna energija, ki se uporablja za cestna vozila, pripisati namenskim 

polnilnim postajam, ob upoštevanju multiplikatorja, ki bi odražal, a ne precenjeval skupne 

električne energije, ki jo uporabljajo električna vozila. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Predlog spremembe  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Priloga IX – del A – točka h 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) Talovo olje in smola talovega olja. (h) Smola talovega olja. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Predlog spremembe  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Predlog direktive 

Priloga IX – del A – točka q 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(q) Druga lesna celuloza, kakor je 

opredeljena v točki (r) drugega odstavka 

člena 2, razen žaganih hlodov in furnirskih 

hlodov. 

(q) Druga lesna celuloza, kakor je 

opredeljena v točki (r) drugega odstavka 

člena 2, razen žaganih hlodov, furnirskih 

hlodov in industrijskega vlakninskega 

lesa. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s trajnostnimi merili iz člena 26. 

 


