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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 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da so 

njihove nacionalne politike, vključno s 

podpornimi shemami, zasnovane tako, da 

so v skladu s hierarhijo ravnanja z 

odpadki, opredeljeno v členu 4 Direktive 

2008/98/ES, in da ne povzročajo znatnih 

izkrivljanj na trgih za (stranske) 

proizvode, odpadke in ostanke. Zato 

države članice redno pregledujejo svoje 

nacionalne politike in utemeljijo vsa 

morebitna odstopanja v poročilih, ki se 

zahtevajo v skladu s členom 18(c) uredbe 

[upravljanje]. 

Or. en 
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Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

 

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 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Da bi dosegle cilj Unije, določen v 

členu 3(1), lahko države članice v skladu s 

pravili o državni pomoči uporabijo 

programe podpore. Programi podpore za 

električno energijo iz obnovljivih virov se 

pripravijo tako, da se prepreči nepotrebno 

izkrivljanje trgov električne energije in 

zagotovi, da proizvajalci upoštevajo 

ponudbo električne energije in 

povpraševanje po njej ter morebitne 

omejitve omrežja. 

1. V skladu s členom 195 PDEU in 

ob upoštevanju členov 107 ter 108 PDEU 

lahko države članice uporabijo programe 

podpore za doseganje ali preseganje ciljev 
Unije in nacionalnih ciljev iz člena 3. 

V izogib nepotrebnim izkrivljanjem trgov 

surovin je treba oblikovati podporne 

sheme za obnovljivo energijo iz biomase, 

ki ne bodo spodbujale neustrezne uporabe 

biomase zlasti za pridobivanje energije, če 

jo je mogoče uporabiti v industriji in za 

materiale z večjo dodano vrednostjo, kar 

bi lahko pomenilo dati prednost uporabi 

odpadkov in ostankov. Države članice 

morajo upoštevati trajnostno oskrbo z 

biomaso, ki je na voljo. 
Programi podpore za električno energijo iz 

obnovljivih virov so tržno zasnovani, da se 

prepreči izkrivljanje trgov električne 

energije in zagotovi, da proizvajalci 

upoštevajo ponudbo električne energije in 

povpraševanje po njej ter morebitne 

stroške povezovanja sistema ali omejitve 

omrežja. 

Or. en 
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Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

 

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 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar se pogonska biogoriva, druga 

tekoča biogoriva in biomasna goriva , 

pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen 

ostankov iz kmetijstva, akvakultur, ribištva 

in gozdarstva, za namene iz točk (a), (b) in 

(c) tega odstavka upoštevajo tudi, če 

izpolnjujejo le merila za prihranek emisij 

toplogrednih plinov iz odstavka 7. Ta 

določba se uporablja tudi za odpadke in 

ostanke, ki so pred nadaljnjo predelavo v 

pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva najprej 

predelana v proizvod. 

Pogonska biogoriva, druga tekoča 

biogoriva in biomasna goriva, pridobljena 

iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz 

kmetijstva, akvakultur, ribištva in 

gozdarstva, za namene iz točk (a), (b) in 

(c) tega odstavka se upoštevajo tudi, če 

izpolnjujejo le merila za prihranek emisij 

toplogrednih plinov iz odstavka 7. Njihova 

proizvodnja iz odpadkov in ostankov, 

zajeta v Direktivi 2008/98/ES, pa mora biti 

v skladu z načelom hierarhije ravnanja z 

odpadki, opredeljenim v Direktivi 

2008/98/ES. Ta določba se uporablja tudi 

za odpadke in ostanke, ki so pred nadaljnjo 

predelavo v pogonska biogoriva, druga 

tekoča biogoriva in biomasna goriva 

najprej predelana v proizvod. 

Or. en 

 

 


