
AM\688588SL.doc PE396.443v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

22.10.2007 PE396.443v01-00

PREDLOGI SPREMEMB 32-121

Osnutek poročila (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES glede 
specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma 
za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv za cestni 
promet ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga 
uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 
93/12/EGS

Predlog Direktive (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gintaras Didžiokas

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 4

(4) En vidik emisij toplogrednih plinov iz 
prometa Skupnost rešuje s svojo politiko o 
CO2 in avtomobilih. Uporaba goriva za 
cestna vozila znatno prispeva k skupnim 
emisijam toplogrednih plinov Skupnosti. 
Spremljanje in zmanjševanje življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov goriva 
lahko prispeva k izpolnjevanju ciljev 
Skupnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov 
z dekarbonizacijo goriv za prevoz.

(4) En vidik emisij toplogrednih plinov iz 
prometa Skupnost rešuje s svojo politiko o 
CO2 in avtomobilih. Uporaba goriva za 
cestna vozila znatno prispeva k skupnim 
emisijam toplogrednih plinov Skupnosti. 
Spremljanje in zmanjševanje življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov 
fosilnega goriva lahko prispeva k 
izpolnjevanju ciljev Skupnosti za zmanjšanje 
toplogrednih plinov z dekarbonizacijo goriv 
za prevoz. Komisija predlaga najnižje 
standarde za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov biogoriv v prihodnjem 
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predlogu direktive o obnovljivih virih 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev biogoriv v ta ukrep bo vodila evropski trg goriva k uvozu vseh biogoriv. Zaradi 
tega bodo področja energetske varnosti, varnosti hrane, zaposlovanja in 
družbenogospodarskega razvoja utrpela velike izgube. To bo posledično uničilo cilj Evropske 
unije, da bi postala vodilna sila v trajnostni tehnologiji biogoriv v naslednjem desetletju in 
škodovalo prihodnosti evropski konkurenčnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe, 33
UVODNA IZJAVA 4

(4) En vidik emisij toplogrednih plinov iz 
prometa Skupnost rešuje s svojo politiko o 
CO2 in avtomobilih. Uporaba goriva za 
cestna vozila znatno prispeva k skupnim 
emisijam toplogrednih plinov Skupnosti. 
Spremljanje in zmanjševanje življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov goriva 
lahko prispeva k izpolnjevanju ciljev 
Skupnosti za zmanjšanje toplogrednih plinov 
z dekarbonizacijo goriv za prevoz. 

(4) En vidik emisij toplogrednih plinov iz 
prometa Skupnost rešuje s svojo politiko o 
CO2 in avtomobilih. Uporaba goriva za 
cestna vozila znatno prispeva k skupnim 
emisijam toplogrednih plinov Skupnosti. 
Spremljanje in zmanjševanje življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov 
fosilnega goriva lahko prispeva k 
izpolnjevanju ciljev Skupnosti za zmanjšanje 
toplogrednih plinov z dekarbonizacijo goriv 
za prevoz. Komisija predlaga najnižje 
standarde za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov biogoriv v prihodnjem 
predlogu direktive o obnovljivih virih 
energije.

Or. en

Obrazložitev

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
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Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore necessary that 
the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe, 34
UVODNA IZJAVA 6

Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej 
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 
potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. 

Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo obnovljivih goriv
znotraj Skupnosti. Strategija Skupnosti o 
biogorivih je podrobneje razdelana v 
sporočilu Komisije iz leta 2006 – Strategija 
EU za biogoriva. S svojo pripravljenostjo 
naprej razvijati nefosilna goriva in 
tehnologijo nefosilnih goriv sporočilo jasno 
izraža, da rast uporabe biomase za goriva ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. V tej direktivi je bil 
vzpostavljen okvir za trajnostna merila, ki 
bo zagotavljal, da nadaljnje spodbujanje 
razvoja nefosilnih goriv, ki so vsebovani v 
tej direktivi, ne bo imel negativnih vplivov 
na okolje. Podrobna merila bodo sprejeta v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, ki je določen v tej direktivi in 
temelji na posebnih okoljskih pravicah. 
Sporočilo priznava tudi potrebo po 
spodbujanju nadaljnjega razvoja tehnologije 
biogoriv.

Or. en
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Obrazložitev

Generalni direktorat za okolje mora pripraviti trajnostna merila, ki jih je treba vzpostaviti v 
okviru te direktive. Oblikovanje trga za goriva iz biomase je regulativno, zakonodajalec pa 
mora zagotavljati, da nima negativnih vplivov na okolje v EU in drugod.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 35
UVODNA IZJAVA 6

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv 
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 
potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. 

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej 
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv 
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 
potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. Zaželeno je, da se v 
proizvodnjo biogoriv poleg merila 
raznovrstnosti, vključi tudi družbena 
merila. Trajnostna merila, ki ga uvaja ta 
direktiva, vsebuje najnižji nabor, ki se ga 
lahko v okviru revizije direktive 2003/30/ES 
še nadalje razširi.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati je treba mešanje biogoriv, ki z vidika toplogrednih plinov veljajo za primerne, z 
drugimi gorivi, vendar se to ne sme izvajati na račun biološke raznovrstnosti in v državah 
proizvajalkah to ne sme privesti do negativnega socialnega vpliva. Pomembno je imeti le en 
nabor trajnostnih meril za vso zadevno zakonodajo EU.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 36
UVODNA IZJAVA 6

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej 
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv 
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 
potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. 

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o biogorivih 
je podrobneje razdelana v sporočilu 
Komisije iz leta 2006 – Strategija EU za 
biogoriva. S svojo pripravljenostjo naprej 
razvijati biogoriva in tehnologijo biogoriv 
sporočilo jasno izraža, da rast biogoriv ne 
sme povzročiti povečanja okoljske škode in 
poudarja potrebo po izboljšanju prihranka 
toplogrednih plinov. Sporočilo priznava tudi 
potrebo po spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. Biogoriva morajo biti 
vsaj 50 % bolj učinkovita pri zmanjševanju 
toplogrednih plinov kot fosilna goriva, da 
uravnajo negativne učinke pridelave 
rastlin, namenjenih pridelavi goriva, kot 
negativnih učinkov na okolje (uporaba 
gnojil in pesticidov), povečane 
konkurenčnosti pri zemlji, vodi in hrani, ter 
povečanega pritiska na naravne gozdove in 
lokalne skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 37
UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

(6a) Komisija mora zagotoviti, da bodo 
javne subvencije za nefosilna goriva 
prejemala le tista goriva, ki ustrezajo 
trajnostnim merilom iz priloge VIb in je 
njihov prihranek pri učinku toplogrednih 
plinov več kot 20 % boljši kot v izhodiščnih 
merilih. Do leta 2015 morajo nefosilna 
goriva, ki prejemajo javne subvencije imeti 
80 % boljši prihranek pri učinku 
toplogrednih plinov kot veljavna izhodiščna 
merila.

Or. en

Obrazložitev

Javne subvencije (če so dovoljene) morajo prejemati le tisti, ki so najuspešnejši. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 38
UVODNA IZJAVA 7

(7) Direktiva 98/70/ES povezuje odstopanje 
za največji poletni parni tlak motornega 
bencina z izjemno hladnimi ali težkimi 
vremenskimi pogoji. Ker je uporaba 
povzročila pravno negotovost, je treba 
pojasniti pogoje, ki urejajo uporabo 
navedenega odstopanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je predlagala pojasnilo, ki bi olajšalo sedanjo uporabo tega odstopanja, 
posledično pa bi se povečalo tveganje onesnaževanja zraka in zmanjšane njegove kakovosti. 
Predlagano pojasnilo Komisije ne nudi nikakršne obrazložitve za to olajšanje uporabe 
odstopanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 39
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 
bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2013
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Da bi dosegla ta cilj, bo Komisija 
do 31. decembra 2010 pripravila poročilo s 
pomočjo katerega bi razvila primerno 
metodologijo ocenjevanja življenjskega 
cikla emisij toplogrednih plinov iz cestnih 
goriv; pojasnila bo odnos s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami; pregledala bo 
izvedljivost in časovni razpored postopnega 
krajšanja življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv ter 
predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu za potrebno 
spremembo te direktive.  Ker bi bila ena od 
posledic te direktive večja možnost uporabe 
biogoriv, se bodo skladno z določbami 
Direktive 2003/30/ES in kasnejše 
zakonodaje razvili mehanizmi za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih.

Or. en

Obrazložitev

Najprej je treba razviti usklajeno in stvarno metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. 
Določanje 10-odstotnega cilja emisij toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj 
ima neposreden vpliv na količino in trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU 
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spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 40
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010 
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 
bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov 
fosilnega goriva, ki ga dobavljajo, in da 
emisije zmanjšujejo. Da bi dosegla ta cilj, 
bo Komisija do 31. decembra 2010 
pripravila poročilo s pomočjo katerega bi 
razvila primerno metodologijo ocenjevanja 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv ter pregledala 
izvedljivost in časovni razpored postopnega 
krajšanja življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv ter 
predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu za potrebno 
spremembo te direktive. Ker bi bila ena od 
posledic te direktive večja možnost uporabe 
biogoriv, se bodo skladno z določbami 
Direktive 2003/30/ES in kasnejše 
zakonodaje razvili mehanizmi za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih.

Or. en
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Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo 
reševala prihodnja zakonodaja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anne Laperrouze

Predlog spremembe 41
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010 
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 
bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije zmanjšujejo. 
Da bi dosegla ta cilj, bo Komisija do 31. 
decembra 2010 pripravila poročilo s 
pomočjo katerega bi razvila primerno 
metodologijo ocenjevanja življenjskega 
cikla emisij toplogrednih plinov iz cestnih 
goriv; pojasnila bo odnos s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami; pregledala bo 
izvedljivost in časovni razpored postopnega 
krajšanja življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv ter 
predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu za potrebno 
spremembo te direktive. Ker bi bila ena od 
posledic te direktive večja možnost uporabe 
biogoriv, se bodo skladno z določbami 
Direktive 2003/30/ES in kasnejše 
zakonodaje razvili mehanizmi za zmanjšanje 
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emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo 
reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 42
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010 
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 
bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva,
ki ga dobavljajo, in da emisije zmanjšujejo.
Da bi dosegla ta cilj, bo Komisija do 31. 
decembra 2010 pripravila poročilo s 
pomočjo katerega bi razvila primerno 
metodologijo ocenjevanja življenjskega 
cikla emisij toplogrednih plinov iz cestnih 
goriv; pojasnila bo odnos s sistemom EU za 
trgovanje z emisijami; pregledala bo 
izvedljivost in časovni razpored postopnega 
krajšanja življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv ter 
predložila predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu za potrebno 
spremembo te direktive. Ker bi bila ena od 
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posledic te direktive večja možnost uporabe 
biogoriv, se bodo skladno z določbami 
Direktive 2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo 
reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 43
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010 
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 
bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva,
ki ga dobavljajo, in da emisije zmanjšujejo. 
Da bi dosegla ta cilj, bi bilo priporočljivo, 
da Komisija do 31. decembra 2010 
pripravila poročilo s pomočjo katerega bi 
razvila primerno metodologijo ocenjevanja 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv; pojasni odnos s 
sistemom EU za trgovanje z emisijami; 
pregleda izvedljivost in časovni razpored 
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postopnega krajšanja življenjskega cikla 
emitiranih toplogrednih plinov iz cestnih 
goriv ter predloži predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu za potrebno 
spremembo te direktive. Ker bi bila ena od 
posledic te direktive večja možnost uporabe 
trajnostnih biogoriv, se bodo skladno z 
določbami Direktive 2003/30/ES in kasnejše 
zakonodaje razvili mehanizmi za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in poročanje o 
njih.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo 
reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 44
UVODNA IZJAVA 9

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov goriva, 
ki ga dobavljajo, in da emisije od leta 2010 
naprej zmanjšujejo za dogovorjeno letno 
količino. Ker bi bila ena od posledic te 
direktive večja možnost uporabe biogoriv, se 

(9) Izgorevanje goriva za cestni promet je 
odgovorno za približno 20 % emisij 
toplogrednih plinov Skupnosti. Eden od 
pristopov za zmanjšanje teh emisij je s 
skrajšanjem življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov teh goriv. To je možno 
na številne načine. Ob upoštevanju želje 
Skupnosti po dodatnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov in pomembnosti vloge 
emisij iz cestnega prometa je primerno 
vzpostaviti mehanizem, ki bi od dobaviteljev 
goriva zahteval, da poročajo o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov 
fosilnega goriva, ki ga dobavljajo, in da 
emisije od leta 2010 naprej zmanjšujejo za 
dogovorjeno letno količino. Ker bi bila ena 
od posledic te direktive večja možnost 
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bodo skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES razvili mehanizmi za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 
poročanje o njih.

uporabe biogoriv, se bodo skladno z 
določbami Direktive o obnovljivih virih 
energije, ki je v pripravi, razvili mehanizmi 
za najnižje možno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 45
UVODNA IZJAVA 11

(11) Cilj Komisije je doseči vsaj 10-odstotni 
delež biogoriva med gorivi za prevoz do leta 
2020. Stalni tehnični napredek na področju 
tehnologije motornih vozil in goriva, 
povezan s stalno željo po zagotovitvi 
optimalne stopnje varovanja zdravja in 
okolja, zahteva redni pregled specifikacij 
goriva na podlagi nadaljnjih študij in analiz 
vpliva učinka dodatkov in sestavin biogoriva 
na emisije onesnaževal. Zato je treba redno 
poročati o možnosti za lažje doseganje 
dekarbonizacije goriv za prevoz.

(11) Cilj Komisije je doseči vsaj 10-odstotni 
delež biogoriva med gorivi za prevoz do leta 
2020. Vendar ker bo 10-odstotno znižanje 
toplogrednih pinov do leta 2020 pri gorivih 
za prevoz vključeno v Direktivo 98/70/ES, 
je cilj dosegati najnižji delež biogoriv v 
višini 10 % do leta 2020 brezpredmeten in 
ga je treba črtati. Stalni tehnični napredek 
na področju tehnologije motornih vozil in 
goriva, povezan s stalno željo po zagotovitvi 
optimalne stopnje varovanja zdravja in 
okolja, zahteva redni pregled specifikacij 
goriva na podlagi nadaljnjih študij in analiz 
vpliva učinka dodatkov in sestavin 
trajnostnega biogoriva na emisije 
onesnaževal. Zato je treba redno poročati o 
možnosti za lažje doseganje dekarbonizacije 
goriv za prevoz.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je predlagala 10-odstotno znižanje toplogrednih plinov za goriva do leta 2020. Zato 
nima dodatni 10-odstotni cilj do leta 2020 nobenega smisla. 10-odstotni toplogredni plini 
zagotavljajo le znižanje toplogrednih plinov, uporaba biogoriv v višini 5, 10, 15 ali nič 
odstotkov biogoriv pa nima nikakršnega vpliva. 10-odstotni cilj uporabe biogoriv ne 
pripomore k boju proti podnebnim spremembam in lahko v primeru slabih pogojev pri 
proizvodnji (krčenje gozdov, uporaba šotnatih tal, prekomerna raba vode) škoduje družbi.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Predlog spremembe 46
UVODNA IZJAVA 11

(11) Cilj Komisije je doseči vsaj 10-odstotni 
delež biogoriva med gorivi za prevoz do leta 
2020. Stalni tehnični napredek na področju 
tehnologije motornih vozil in goriva, 
povezan s stalno željo po zagotovitvi 
optimalne stopnje varovanja zdravja in 
okolja, zahteva redni pregled specifikacij 
goriva na podlagi nadaljnjih študij in analiz 
vpliva učinka dodatkov in sestavin biogoriva 
na emisije onesnaževal. Zato je treba redno 
poročati o možnosti za lažje doseganje 
dekarbonizacije goriv za prevoz.

(11) Cilj Komisije je doseči vsaj 10-odstotni 
delež biogoriva med gorivi za prevoz do leta 
2020. Stalni tehnični napredek na področju 
tehnologije motornih vozil in goriva, 
povezan s stalno željo po zagotovitvi 
optimalne stopnje varovanja zdravja in 
okolja, zahteva redni pregled specifikacij 
goriva na podlagi nadaljnjih študij in analiz 
vpliva učinka dodatkov in sestavin biogoriva 
na emisije onesnaževal. Zato je treba, ko je 
to primerno, redno poročati o možnosti za 
lažje doseganje dekarbonizacije goriv za 
prevoz.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo 
reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 47
UVODNA IZJAVA 14

(14) Mešanje etanola v motorni bencin 
povečuje parni tlak nastalega goriva, 
medtem ko je treba parni tlak za mešanice 
motornega bencina nadzirati, da se omejijo 
emisije onesnaževal zraka.

(14) Mešanje etanola v motorni bencin 
povečuje parni tlak nastalega goriva, 
medtem ko je treba parni tlak za mešanice 
motornega bencina nadzirati, da se omejijo 
emisije onesnaževal zraka. Zato je treba 
ravni največjega parnega tlaka za motorni 
bencin znižati. Da bi se gospodarski 
subjekti lahko prilagodili tej novi omejitvi, 
je treba zmanjšanje največjega parnega 
tlaka za motorni bencin izvesti v dveh 
korakih: prvič, takojšnje znižanje 
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veljavnega parnega tlaka za motorni bencin 
za 4 kPa, kasneje pa še dodatno znižanje 
veljavnega parnega tlaka za motorni bencin 
za 4 kPa, ki bo začelo veljati od 1. januarja 
2013.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi uspeli omejiti emisije HOS, je treba znižati najvišje meje parnega tlaka za standardne 
motorne bencine. To znižanje bo izvedeno v dveh korakih, da se gospodarskim subjektom 
omogoči prilagoditev tej novi omejitvi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 48
UVODNA IZJAVA 14

(14) Mešanje etanola v motorni bencin 
povečuje parni tlak nastalega goriva, 
medtem ko je treba parni tlak za mešanice 
motornega bencina nadzirati, da se omejijo 
emisije onesnaževal zraka. 

(14) Mešanje etanola v motorni bencin 
lahko zmanjša ali poveča parni tlak 
nastalega goriva, ali pa nanj nima 
nikakršnega učinka, kar je odvisno od 
deleža etanola v mešanici in temperature 
okolja, medtem ko je treba parni tlak za 
mešanice motornega bencina nadzirati, da se 
omejijo emisije onesnaževal zraka.

Or. en

Obrazložitev

Parni tlak je v direktivi izmerjen na 38 ºC, pri čemer majhen delež etanola v motornem 
bencinu, ki je upoštevan v tej direktivi, povišuje parni tlak.  Vendar je dokazano, da majhen 
delež etanola v motornem bencinu nima nikakršnega vpliva na parni tlak pri temperaturah, ki 
so višje od 20ºC.  Veliki deleži etanola v motornem bencinu zmanjšujejo parni tlak končnega 
goriva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 49
UVODNA IZJAVA 15

(15) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je nelinearna sprememba parnega 

črtano
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tlaka nastale mešanice goriv. Da se 
zagotovi, da parni tlak motornega bencina, 
ki nastane z mešanjem katerih koli dveh 
dovoljenih mešanic motornega bencina in 
etanola, ostane znotraj dovoljene mejne 
vrednosti za parni tlak, je treba za takšne 
mešanice opredeliti dovoljeno odstopanje za 
parni tlak, tako da ta ustreza dejanskemu 
povečanju parnega tlaka, ki je posledica 
dodajanja danega odstotka etanola 
motornemu bencinu.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji o tematski strategiji o onesnaževanju zraka z dne 26. 
septembra 2006 pozval Komisijo, naj zmanjša hlapne organske spojine (HOS), ki tvorijo
ozon, na 55 % med leti 2010 in 2020. Povišanje emisij HOS, ki bo posledica uporabe 
dovoljenega odstopanja za etanol, ni v skladu s stališčem Evropskega parlamenta, niti ni 
upravičeno.  Obstajajo tudi drugačni načini mešanja biogoriv z običajnimi gorivi, ki ne 
povečujejo parnega tlaka. Oprostitev za etanol zato n upravičena in jo je zato treba črtati. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 50
UVODNA IZJAVA 16

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, če je le 
mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom. 
Ker temu trenutno ni tako, se je mejna 
vrednost za parni tlak za mešanice etanola 
povečala, da se omogoči razvoj trga 
biogoriv.

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, dati na voljo 
zahtevane količine motornega bencina z 
nizkim parnim tlakom.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji o tematski strategiji o onesnaževanju zraka z dne 26. 
septembra 2006 pozval Komisijo, naj zmanjša hlapne organske spojine (HOS), ki tvorijo 
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ozon, na 55 % med leti 2010 in 2020. Povišanje emisij HOS, ki bo posledica uporabe 
dovoljenega odstopanja za etanol, ni v skladu s stališčem Evropskega parlamenta, niti ni 
upravičeno.  Obstajajo tudi drugačni načini mešanja biogoriv z običajnimi gorivi, ki ne 
povečujejo parnega tlaka. Oprostitev za etanol zato n upravičena in jo je zato treba črtati. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 51
UVODNA IZJAVA 16

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, če je le 
mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom. 
Ker temu trenutno ni tako, se je mejna 
vrednost za parni tlak za mešanice etanola 
povečala, da se omogoči razvoj trga 
biogoriv.

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, dati na voljo 
zahtevane količine motornega bencina z 
nizkim parnim tlakom. Ker temu trenutno ni 
tako, se je mejna vrednost za parni tlak za 
mešanice etanola povečala, da se omogoči 
razvoj trga biogoriv. Odstopanje ne sme 
privesti do skupnega porasta emisij HOS. 
Zato je treba ravni največjega dovoljenega 
parnega tlaka znižati.

Or. en

Obrazložitev

(Obrazložitev Dorette Corbey)
Mešanje etanola lahko povzroči povečanje parnega tlaka. Pomembno je zagotoviti, da 
odstopanje, ki ga je predlagala Komisija, ne bo povečalo trenutno najvišjega dovoljenega 
parnega tlaka.

(Obrazložitev Françoise Grossetête)
Zmanjšanje najvišje stopnje parnega tlaka za motorni bencin bo omogočilo zmanjšanje emisij 
HOS.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 52
UVODNA IZJAVA 16

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, če je le 

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati upoštevali 
cilje onesnaževanja zraka, bi morale 
rafinerije motornega bencina, če je le 
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mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom. 
Ker temu trenutno ni tako, se je mejna 
vrednost za parni tlak za mešanice etanola 
povečala, da se omogoči razvoj trga 
biogoriv.

mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim tlakom. 
Ker temu trenutno ni tako, se je mejna 
vrednost za parni tlak za mešanice etanola 
povečala, da se omogoči razvoj trga 
trajnostnih biogoriv.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 53
UVODNA IZJAVA 19

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
goriva za cestni promet in goriva, ki ga 
uporablja necestna mobilna mehanizacija. 
Ker so navedeni ukrepi, kot tudi ukrepi za 
sprejetje dovoljenih analitičnih metod iz 
člena 10 Direktive 98/70/ES, splošnega 
obsega in namenjeni dopolnitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
fosilnega goriva za cestni promet in 
fosilnega goriva, ki ga uporablja necestna 
mobilna mehanizacija, na podlagi smernic, 
ki sta jih opredelila Evropski parlament in 
Svet. Ker so navedeni ukrepi, kot tudi ukrepi 
za sprejetje dovoljenih analitičnih metod iz 
člena 10 Direktive 98/70/ES, splošnega 
obsega in namenjeni dopolnitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Z vidika načela demokratičnosti je pomembno, da Evropski parlament in Svet določita smer 
za postopek spremljanja in da tega ne prepustita povsem postopku komitologije. Obstoječa 
proizvodnja biogoriv v Evropi je uspela zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ki jo bo 
morala dokazati v Direktivi o obnovljivih virih energije, ki je v pripravi. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 54
UVODNA IZJAVA 19

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
goriva za cestni promet in goriva, ki ga 
uporablja necestna mobilna mehanizacija. 
Ker so navedeni ukrepi, kot tudi ukrepi za 
sprejetje dovoljenih analitičnih metod iz 
člena 10 Direktive 98/70/ES, splošnega 
obsega in namenjeni dopolnitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
fosilnega goriva za cestni promet in 
fosilnega goriva, ki ga uporablja necestna 
mobilna mehanizacija. Ker so navedeni 
ukrepi, kot tudi ukrepi za sprejetje 
dovoljenih analitičnih metod iz člena 10 
Direktive 98/70/ES, splošnega obsega in 
namenjeni dopolnitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa proizvodnja biogoriv v Evropi je uspela zmanjšati emisije toplogrednih plinov. 
Analize življenjskega cikla predvidevajo, da uvoženo biogorivo lahko doseže večje znižanje. 
Vključitev biogoriv bo vodila evropski trg goriva k uvozu vseh biogoriv. Zaradi tega bodo 
področja energetske varnosti, varnosti hrane, zaposlovanja in družbenogospodarskega 
razvoja utrpela izgube. To bi ustavilo naložbe v raziskave in razvoj v tem sektorju, ki so 
potrebne za drugo generacijo evropskih biogoriv, ki bi morale izenačiti tako znižanje emisij 
toplogrednih plinov kot proizvodne stroške uvoženih biogoriv.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 55
UVODNA IZJAVA 21

(21) Tehnologije biogoriv se razvijajo. 
Potrebne so nadaljnje raziskave vseh možnih 
pristopov k pretvarjanju biomase v goriva za 
prevoz. Zato je primerno določiti 
uravnotežen pristop glede omejitev, ki so 
določene v Direktivi, da bi se po potrebi 

(21) Tehnologije trajnostnih biogoriv se 
razvijajo. Potrebne so nadaljnje raziskave 
vseh možnih pristopov k pretvarjanju 
biomase v goriva za prevoz. Zato je 
primerno določiti uravnotežen pristop glede 
omejitev, ki so določene v Direktivi, da bi se 
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povečala uporaba različnih biogoriv. Mednje 
spadajo: metanol, etanol, višji alkoholi, etri 
in druge kisikove spojine.

po potrebi povečala uporaba različnih 
trajnostnih biogoriv. Mednje spadajo: 
metanol, etanol, višji alkoholi, etri in druge 
kisikove spojine. Zaradi velikega nesoglasja 
med znanstveniki v znanstvenem svetu in 
celotni družbi o zmanjševanju toplogrednih 
plinov in negativnih stranskih učinkov 
proizvodnje prve generacije biogoriv 
(etanol/dizel iz kulturnih rastlin, 
namenjenih za prehrano), je treba vsaj 
50 % biogoriv, ki ustrezajo ciljem 
toplogrednih plinov iz te direktive, in 
nekatere (finančne) spodbude uvrstiti v 
drugo generacijo biogoriv (goriva iz 
lignoceluloznih materialov), da bi do leta 
2020 postopno iz uporabe izločili prvo 
generacijo biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Veliko biogoriv prve generacije nima veliko vpliva na zmanjševanje emisij  toplogrednih 
plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi. Poleg tega imajo negativne stranske učinke na okolje in 
družbo. Biogoriva druge generacije obetajo boljše delovanje zaradi večje uporabe, ker so 
trajnice, zanje ni potrebno obdelovanje zemlje, poleg tega pa je povpraševanje po kmetijskih 
pridelkih nižje. V EU je treba za trajnostno prihodnost biogoriv spodbujati le drugo 
generacijo biogoriv.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 56
Člen 1, točka -1 (novo)

Člen 2, odstavek 1, točka 2 (Direktiva 98/70/ES)

-1. člen 2(1)(2) se spremeni:
2. "dizelska goriva" pomenijo plinska olja, 
ki so zajeta v oznake KN 2710 00 66 in se 
uporabijo za vozila z lastnim pogonom, kot 
je to določeno v Direktivi 70/330/EGS in 
Direktivi 88/77/EGS. Vsebujejo lahko 
maščobne kisline metil estrov v skladu z 
normo CEN EN14214 do 10 % od januarja 
2010 in do 15 % od januarja 2015.

Or. en
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Obrazložitev

Dodajanje biodizla (FAME) v običajni dizel (za katerega ne veljajo zahteve o označevanju) je 
danes omejen na 5 % količine, ki predstavlja veliko oviro za proizvodnji biodizla v Evropi. 
Poleg tega Direktiva 2003/30 določa cilj biodizla na 5,75 % na energetski osnovi za leto 
2010. Tega cilj ne bo mogoče doseči (6,5 % v količini) in 10 % pravno zavezujočega cilja (12 
% v količini), če se zgornja meja 5 % ne dvigne, najprej na 10 % do leta 2010, in potem na 
najmanj 15 % že leta 2015. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gintaras Didžiokas

Predlog spremembe 57
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 2, odstavek 1, točka 5 (Direktiva 98/70/ES)

1. V prvem odstavku člena 2 se doda 
naslednja točka 5: 

črtano

"5. Izjemno hladni ali težki zimski pogoji 
pomenijo povprečne zimske temperature v 
času od oktobra do aprila v zadevni regiji 
ali državni članici, ki so pod povprečjem za 
Skupnost.“

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je predlagala pojasnilo, ki bi olajšalo sedanjo uporabo tega odstopanja, 
posledično pa bi se povečalo tveganje onesnaževanja zraka in zmanjšane njegove kakovosti.  
Predlagano pojasnilo Komisije ne nudi nikakršne obrazložitve za to olajšanje uporabe 
odstopanja. Predlagano pojasnilo bo ustvarilo tudi neupravičeno oviro za uporabo biogoriva, 
saj zagotavlja močno ekonomsko spodbudo za dobavitelje goriva, da na podlagi tega 
odstopanja izberejo čisto fosilno gorivo namesto mešanice z biogorivom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 58
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 2, odstavek 1, točka 5 (Direktiva 98/70/ES)

"5. Izjemno hladni ali težki zimski pogoji 
pomenijo povprečne zimske temperature v 
času od oktobra do aprila v zadevni regiji 
ali državni članici, ki so pod povprečjem za 

"5. Pogoji nizkih poletnih temperatur 
okolja pomenijo povprečne poletne
temperature v času od maja do septembra v 
zadevni regiji ali državni članici, ki so pod 
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Skupnost.“ povprečjem za Skupnost.“

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o kakovosti goriva 98/70/ES (spremenjena z direktivo 2003/17/ES) je sprejela 
potrebo po višjem parnem tlaku (70kPa) in krajšem poletnem obdobju v severni Evropi, da 
zagotovi delovanje vozil (hladni vžig) in zmanjšanje možnosti statičnega vžiga, ki povzroči 
požar med oskrbo vozila z gorivom na začetku in koncu poletnega obdobja v hladnejših 
državah kot so skandinavske države in deli Združenega kraljestva.  Višja poletna meja 
parnega tlaka (70kPa) je dokazala tudi, da se bodo hlapljive emisije HOS v severni Evropi 
znižale z nižjimi poletnimi temperaturami okolja, tako da bo okoljski učinek skladen s 
preostalo Evropo.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 59
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 2, odstavek 1, točka 5 (Direktiva 98/70/ES)

"5. Izjemno hladni ali težki zimski pogoji 
pomenijo povprečne zimske temperature v 
času od oktobra do aprila v zadevni regiji ali 
državni članici, ki so pod povprečjem za 
Skupnost.“

"5. Izjemno hladni ali težki zimski pogoji 
pomenijo povprečne zimske temperature v 
času od oktobra do aprila v zadevni regiji ali 
državni članici, ki so 2,5 stopinje Celzija
pod povprečjem za Skupnost.“

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev v predlogu Komisije je preširoka. Upoštevanje te opredelitve bo vodilo do tega, 
da bo veliko število držav in regij spadalo v to opredelitev. Povprečna zimska temperatura 
vseh glavnih mest EU je na primer 4,9 stopinj Celzija. Povprečna temperatura 17 držav 
članic od 27 je nižja od 4,9. Tudi na Nizozemskem, kjer običajno  ni hudih zim. Zato mora biti 
opredelitev natančnejša. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 60
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 2, odstavek 1, točka 5 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)
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1a. V prvem odstavku člena 2 se doda 
naslednja točka 5a: 
5a. “Trajnostno biogorivo
a) le tista biogoriva, ki zmanjšujejo 
toplogredne pline za več kot 50 % v 
primerjavi s fosilnimi gorivi, in
b) le tista biogoriva, za katera je prihranek 
toplogrednih plinov od "izvora do vozila" v 
primerjavi s fosilnimi gorivi višji od razlike 
v skladiščenju učinkov toplogrednih plinov 
med ustreznimi biogorivi in alternativnimi 
naravnimi referenčnimi pridelki (pašnik, 
gozd) v podzemnih in nadzemnih organskih 
spojinah.” 

Or. en

Obrazložitev

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 61
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 2, odstavek 1, točka 5 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

1a. V prvem odstavku člena 2 se doda 
naslednja točka 5a: 
„5a. "Učinek toplogrednih plinov": je 
količina toplogrednih plinov v gorivu, 
izmerjena v ekvivalentih CO2, prištevši 
količino ekvivalentov CO2, ki se izločijo v 
postopku ekstrakcije in proizvodnje, pri 
prevozu, distribuciji in spremembi rabe 
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tal." 

Or. en

Obrazložitev

Morebitno upoštevanje kakršne koli prihodnje preverjene uporabe zajemanja in shranjevanja 
ogljika (CCS), če je dovoljena, se določi v tehničnih uredbah, skladnih s prihodnjo uredbo o 
tej zadevi, ki bo sprejeta s postopkom soodločanja. Pri biomasi, ki bo uporabljena kot gorivo, 
se ne sme odštevati kakršnih koli funkcij ponorov ogljika v proizvodni fazi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 62
ČLEN 1, TOČKA 2 (B)

Člen 3, odstavek 2, točka (c) Direktiva 98/70/ES)

(b) V odstavku 2(c) se na konec stavka 
dodajo besede „ali Prilogi V“.

črtano

Or. en

Obrazložitev

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 63
ČLEN 1, TOČKA 2 (B A) (novo)

Člen 3, odstavek 2, točka (c a)(novo) (Direktiva 98/70/ES)

(ba) V členu 2 se doda točka (ca):
(ca) države članice zagotovijo, da motorni 
bencin, ki se trži na njihovem ozemlju, 
ustreza specifikacijam iz priloge III na dan 
objave standarda, ki ga je razvil Evropski 
odbor za standardizacijo (CEN). 

Or. en

Obrazložitev

Povečanje največje omejitve za vsebnost etanola v specifikacijah motornega bencina od 5 na
10 % v/v zahteva spremembo drugih parametrov v specifikacijah in standarda EN 228, kjer je 
najpomembnejša največja vsebnost kisika, ki jo je treba povečati na 3,7 % m/m. To bi lahko 
omogočalo višje omejitve za etanol in druge kisikove spojine v specifikacijah motornega 
bencina. Te spremembe lahko vplivajo na učinkovitost motorjev in emisij, motorje z novim 
referenčnim bencinom pa bo treba testirati; zato je treba opraviti popolno revizijo standarda 
EN 228, novih specifikacij pa se pred to revizijo ne sme izvajati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 64
ČLEN 1, TOČKA 2 (C)

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 98/70/ES)

"3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni 
v Prilogi III, se označi v državnem jeziku 
ali jezikih ‚Low biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z nizko vsebnostjo biogoriva).

črtano

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z visoko vsebnostjo biogoriva).“

Or. en
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Obrazložitev

Ohranjanje standardiziranega EN 228 CEN bencina ima veliko prednosti za potrošnike in 
podjetja iz EU ter avtomobilsko industrijo z vidika preprečevanja zmede na bencinskih 
črpalkah, varnosti ponudbe, zmanjševanja stroškov in zagotavljanja, da bodo vozila 
dostavljena z istimi standardi goriva ne glede na to kje v EU se bodo vozila.  Sedanje omejitve 
je treba povečati sorazmerno z zahtevami/združljivostjo z vozili, namesto da bi dovoljevali 
kopičenje dodatnih specifikacij.  Predlagano dodatno vrsto motornega bencina je treba 
umakniti ter spremeniti obstoječe specifikacije motornega bencina. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 65
ČLEN 1, TOČKA 2 (C)

Člen 3, odstavek 3, pododstavek 2 (Direktiva 98/70/ES)

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z visoko vsebnostjo biogoriva).“

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 3(3) se nanaša na oblikovanje nove vrste goriva, ki je opredeljena v prilogi V. Za okolje 
in spodbujanje biogoriv bi bilo bolje, če bi bila opredeljena le ena vrsta motornega goriva. 
Najboljši način za to je, da se priloga III nadomesti s prilogo V s primerno označbo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 66
ČLEN 1, TOČKA 2 (C)

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 98/70/ES)

3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi III, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚Low biofuel petrol‘ (motorni bencin 
z nizko vsebnostjo biogoriva).

3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi III, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚Petrol‘ (motorni bencin).

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni bencin 
z visoko vsebnostjo biogoriva).“

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High oxygenate petrol‘ (motorni 
bencin z visoko vsebnostjo kisikovih 
spojin).“
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Or. en

Obrazložitev

Termin "biogorivo" je zavajajoče za potrošnike, ki mislijo, da je določena vrsta goriva okolju 
prijazna. V vsakem primeru mora biti pojem 'motorni bencin z visoko vsebnostjo biogoriva' 
rezerviran za motorni bencin, ki dejansko ima visok odstotek vsebnosti biogoriva. Motorni 
bencin z 0 do 5 odstotki etanola se mora tako poimenovati 'motorni bencin', medtem ko se 
vrsta motornega bencina, ki omogoča višji odstotek kisika, in do 10 % vsebnosti etanola mora 
imenovati "motorni bencin z nizko vsebnostjo kisikovih spojin".
  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 67
ČLEN 1, TOČKA 2 (C)

Člen 3, odstavek 3, pododstavek 2 (Direktiva 98/70/ES)

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z visoko vsebnostjo biogoriva).“

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚Biofuel petrol‘ (motorni bencin z 
vsebnostjo biogoriva).“

Or. en

Obrazložitev

Zavoljo boljšega razumevanja za potrošnika se pojem 'motorni bencin z visoko vsebnostjo 
biogoriva' uporablja za motorni bencin, ki res ima visok odstotek vsebnosti biogoriva. 
Motorni bencin z 0 do 5 odstotki biogoriva se tako poimenuje 'motorni bencin', medtem ko se 
bencin s 5 odstotki biogoriva imenuje 'motorni bencin z nizko vsebnostjo biogoriva'.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 68
ČLEN 1, TOČKA 3 (C)

Člen 4, odstavek 5 (Direktiva 98/70/ES)

5. Države članice zagotovijo, da vsebuje 
plinsko olje, namenjeno za necestno mobilno 
mehanizacijo, kmetijske in gozdarske 
traktorje, ki se na njihovem ozemlju trži po 

5. Države članice zagotovijo, da vsebuje 
plinsko olje, namenjeno za necestno mobilno 
mehanizacijo, kmetijske in gozdarske 
traktorje, ki se na njihovem ozemlju trži po 
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1. januarju 2008, manj žvepla kot 1 000 
mg/kg. Najpozneje do 31. decembra 2009 
naj bo največja dovoljena vsebnost žvepla v 
plinskem olju, ki ga uporabljajo necestna 
mobilna mehanizacija, kmetijski in 
gozdarski traktorji, brez plovil za celinske 
plovne poti, 10 mg/kg.

1. januarju 2008, manj žvepla kot 1 000 
mg/kg. Najpozneje do 31. decembra 2009 
naj bo največja dovoljena vsebnost žvepla v 
plinskem olju, ki ga uporabljajo necestna 
mobilna mehanizacija, kmetijski in 
gozdarski traktorji, vključno s plovili za 
celinske plovne poti, 10 mg/kg.

To ne izključuje nadaljnjih zahtev za 
zmanjševanje emisij motorjev za plovila.
Države članice tudi zagotovijo, da bo 
plinsko olje, namenjeno uporabi za 
necestno mobilno mehanizacijo in plovila 
na celinskih plovnih poteh, najkasneje do 
31. decembra 2009 enake kakovosti kot 
cestno dizelsko gorivo, kot je določeno v 
prilogi IV.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga znižanje vsebnosti žvepla v gorivih za necestno mobilno mehanizacijo, 
kmetijske traktorje in gozdarsko mehanizacijo. Ta goriva morajo ustrezati vsem 
specifikacijam, ki veljajo za cestna vozila, kot je to določeno v prilogi IV. Goriva,ki so 
namenjena za plovila za celinske plovne poti, morajo biti enakovredno uvrščena, ne da bi 
izključili nadaljnjih prizadevanj za zmanjševanje kar zadeva tehnologijo motorjev za plovila. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Pilar Ayuso + Martin Callanan

Predlog spremembe 69
ČLEN 1, TOČKA 3 (C)

Člen 4, odstavek 5 (Direktiva 98/70/ES)

"5. Države članice zagotovijo, da vsebuje 
plinsko olje, namenjeno za necestno mobilno 
mehanizacijo, kmetijske in gozdarske 
traktorje, ki se na njihovem ozemlju trži po 
1. januarju 2008, manj žvepla kot 1 000 
mg/kg. Najpozneje do 31. decembra 2009 
naj bo največja dovoljena vsebnost žvepla v 
plinskem olju, ki ga uporabljajo necestna 
mobilna mehanizacija, kmetijski in 
gozdarski traktorji, brez plovil za celinske 
plovne poti, 10 mg/kg.

"5. Države članice zagotovijo, da vsebuje 
plinsko olje, namenjeno za necestno mobilno 
mehanizacijo, kmetijske in gozdarske 
traktorje, ki se na njihovem ozemlju trži po 
1. januarju 2008, manj žvepla kot 1 000 
mg/kg. Najpozneje do 31. decembra 2009 
naj bo največja dovoljena vsebnost žvepla v 
plinskem olju, ki ga uporabljajo necestna 
mobilna mehanizacija, kmetijski in 
gozdarski traktorji, brez plovil za celinske 
plovne poti, 50 mg/kg.
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Or. en

Obrazložitev

Prihodnji standardi o emisijah vozil necestne mobilne mehanizacije (Stopnja IIIB, ki začne 
veljati 31. decembra 2009) bo zahtevala vpeljavo sistemov za čiščenje izpušnih plinov za 
uporabljene motorje. Sistemi za čiščenje izpušnih plinov, ki zmanjšujejo tlak in emisije NOx, 
so učinkovitejše pri uporabi goriva z najvišjo vsebnostjo žvepla v višini 50 mg/kg kot 10 
mg/kg.  

50 mg/kg vsebnost žvepla omogoča prevoz necestnih dizelskih goriv z enakimi cisternami kot 
plinsko olje za ogrevanje. Določanje necestne vsebnosti žvepla na 10 mg/kg bi bilo drugače 
tehnično in praktično nesorazmerno.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Predlog spremembe 70
ČLEN 1, TOČKA 3 (C)

Člen 4, odstavek 5, pododstavek 1 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Države članice tudi zagotovijo, da bo 
plinsko olje, namenjeno uporabi za 
necestno mobilno mehanizacijo in plovila 
na celinskih plovnih poteh, najkasneje do 
31. decembra 2009 enake kakovosti kot 
cestno dizelsko gorivo, kot je določeno v 
prilogi IV in prilogi IVa (novo).

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga znižanje vsebnosti žvepla goriva za necestno mobilno mehanizacijo, 
kmetijske traktorje in gozdarsko mehanizacijo. Vsekakor Komisija ne predlaga ničesar v zvezi 
z drugimi onesnaževali, kot je aktivno oglje v prahu. Pomembno je, da goriva za takšna vozila 
izpolnjujejo vse zahteve, ki veljajo za cestna vozila, kot je določeno v prilogi IVa.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Claude Turmes in Umberto Guidoni + Martin Callanan

Predlog spremembe 71
ČLEN 1, točka 3 (D)

Člen 4, odstavek 6 (Direktiva 98/70/ES)
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(d) Doda se naslednji odstavek 6: črtano
"6. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2009 najvišja 
dovoljena vsebnost žvepla v plinskem olju, 
ki ga uporabljajo plovila za celinske plovne 
poti, 300 mg/kg. Države članice zagotovijo, 
da se ta najpozneje do 31. decembra 2011 
zmanjša na 10 mg/kg.“

Or. en

Obrazložitev

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 72
ČLEN 1, točka 3 (D)

Člen 4, odstavek 6 (Direktiva 98/70/ES)

"6. Države članice zagotovijo, da je
najpozneje do 31. decembra 2009 najvišja 
dovoljena vsebnost žvepla v plinskem olju, 
ki ga uporabljajo plovila za celinske plovne 
poti, 300 mg/kg.

"6. Države članice zagotovijo, da najpozneje 
do 31. decembra 2009 plinska olja, 
namenjena uporabi za plovila za celinske 
plovne poti dosegajo standardne 
specifikacije, določene v prilogi VI, najvišja 
dovoljena vsebnost žvepla pa je 10 mg/kg."

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije, da bi dali gorivo z nizko vsebnostjo žvepla na razpolago na trgu celinske 
plovbe v dvofaznem pristopu, od  1000 ppm na 300 ppm od konca leta 2009 in na 10 ppm 



AM\688588SL.doc 31/70 PE396.443v01-00

SL

kasneje, je nepomemben iz več tehničnih, ekonomskih in okoljskih razlogov. Prehodno 
obdobje za plinsko olje s 300 ppm vsebnostjo žvepla je tehnično nepotrebno, saj 98 % 
sedanjih motorjev lahko brez težav deluje z 10 ppm žvepla v gorivu (EN 590). Zato mora EU 
na enkrat znižati vsebnost žvepla na 10 ppm (kakovostni standard EN 590).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 73
ČLEN 1, točka 3 (D)

Člen 4, odstavek 6 (Direktiva 98/70/ES)

"6. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2009 najvišja 
dovoljena vsebnost žvepla v plinskem olju, 
ki ga uporabljajo plovila za celinske plovne 
poti, 300 mg/kg. Države članice zagotovijo, 
da se ta najpozneje do 31. decembra 2011 
zmanjša na 10 mg/kg.“

6. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2009 najvišja 
dovoljena vsebnost žvepla v plinskem olju, 
ki ga uporabljajo plovila za celinske plovne 
poti, 10 mg/kg. 

Države članice zagotovijo, da bo plinsko 
olje, namenjeno uporabi za necestno 
mobilno mehanizacijo in plovila na 
celinskih plovnih poteh, najkasneje do 31. 
decembra 2009 enake kakovosti kot cestno 
dizelsko gorivo, kot je določeno v prilogi IV 
in prilogi IVa.

Or. en

Obrazložitev

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 74
ČLEN 1, točka 4 (B)
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Člen 6, odstavek 1 a (Direktiva 98/70/ES)

"la. Z odstopanjem od Priloge III lahko 
država članica sprejme ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se na celotnem ozemlju ali na 
posebnih območjih, izpostavljenih izjemno 
nizkim povprečnim zimskim temperaturam, 
dovoli višji parni tlak, kot je najvišji parni 
tlak za poletna obdobja, določen v opombi 5 
Priloge III in opombi 4 Priloge V.“

"1a. Z odstopanjem od Priloge III lahko 
država članica sprejme ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se na celotnem ozemlju ali na 
posebnih območjih, izpostavljenih izjemno 
nizkim povprečnim zimskim temperaturam, 
dovoli višji parni tlak, kot je najvišji parni 
tlak za poletna obdobja, določen v opombi 5 
Priloge III.“

Or. en

Obrazložitev

Člen 6 se nanaša na oblikovanje nove vrste goriva, ki je opredeljena v prilogi V. Za okolje in 
spodbujanje biogoriv bi bilo bolje, če bi bila opredeljena le ena vrsta motornega goriva. 
Najboljši način za to je, da se priloga III nadomesti s prilogo V s primerno označbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 75
ČLEN 1, točka 4 (B)

Člen 6, odstavek 1 a  (Direktiva 98/70/ES)

"1a. Z odstopanjem od Priloge III lahko 
država članica sprejme ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se na celotnem ozemlju ali na 
posebnih območjih, izpostavljenih izjemno 
nizkim povprečnim zimskim temperaturam, 
dovoli višji parni tlak, kot je najvišji parni 
tlak za poletna obdobja, določen v opombi 5 
Priloge III in opombi 4 Priloge V.“ 

„1a. Z odstopanjem od Priloge III lahko 
država članica sprejme ukrepe, s katerimi 
zagotovi, da se na celotnem ozemlju ali na 
posebnih območjih, izpostavljenih nizkim 
poletnim temperaturam okolja, dovoli višji 
parni tlak, kot je najvišji parni tlak za 
poletna obdobja, določen v opombi 5 Priloge 
III in opombi 4 Priloge V.“

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o kakovosti goriva 98/70/ES (spremenjena z direktivo 2003/17/ES) je sprejela 
potrebo po višjem parnem tlaku (70kPa) in krajšem poletnem obdobju v severni Evropi, da 
zagotovi delovanje vozil (hladni vžig) in zmanjšanje možnosti statičnega vžiga, ki povzroči 
požar med oskrbo vozila z gorivom na začetku in koncu poletnega obdobja v hladnejših 
državah kot so skandinavske države in deli Združenega kraljestva.  Višja poletna meja 
parnega tlaka (70kPa) je dokazala tudi, da se bodo hlapljive emisije HOS v severni Evropi 
znižale z nižjimi poletnimi temperaturami okolja, tako da bo okoljski učinek skladen s 
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preostalo Evropo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Predlog spremembe 76
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a (Direktiva 98/70/ES)

"Člen 7a črtano
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih. 
2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnemu 1 % emisij 
v letu 2010 letno za vsako koledarsko leto 
do vključno leta 2020. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2020 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2010. 
3. V skladu s postopkom iz člena 11(2) se 
sprejmejo ukrepi, potrebni za izvajanje 
spremljanja, poročanja in preverjanja 
življenjskega cikla emitiranih toplogrednih 
plinov, ki temeljijo na natančni opredelitvi 
elementov, ki jih je treba upoštevati pri 
izračunu teh emisij, z namenom 
izpolnjevati obveznosti iz odstavkov 1 in 2 
tega člena, s čimer se nebistveni elementi te 
direktive spremenijo in dopolnijo.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emisij 
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toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja, ki jih bo 
reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 77
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 1 (Direktiva 98/70/ES)

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih.

1. S 1. januarjem 2015 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih.

Or. pl

Obrazložitev

Trg goriva še vedno raste, kar pomeni, da je prednostna naloga držav srednje in vzhodne 
Evrope zagotoviti energetsko varnost tako, da zagotovi varnost oskrbe z gorivom. Direktiva, 
ki bo pripomogla k varovanju okolja in predvsem neodvisnosti od dobaviteljev z vzhoda, je
zato izjemnega pomena.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 78
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 1 (Direktiva 98/70/ES)

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih. 

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih. Poleg tega pa 
zagotavljajo dokazila, da so izpolnjena 
trajnostna merila za vse dele proizvodne 
verige. Komisija bo objavila vse 
informacije, ki jih predložijo dobavitelji 
goriva. 
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Or. en

Obrazložitev

Poleg poročanja o življenjskem ciklu emisij toplogrednih plinov dobavitelji goriva poročajo 
in zagotavljajo dokazila tudi o skladnosti z evropskimi trajnostnimi merili iz priloge VI B. 
Doseganje trajnostnih meril je zelo pomembno zaradi velikega števila morebitnih negativnih 
stranskih učinkov proizvodnje biogoriv (krčenje gozdov, socialni problemi, itd.). Objavljanje 
informacij bo pripomoglo k spoštovanju meril in vključevanju zainteresiranih strani v 
izvajanje meril.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata  Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 79
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 1 (Direktiva 98/70/ES)

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih.

1. Eno leto po objavi poročila Komisije, ki 
ga zahteva člen 9a države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imeli čas za vzpostavitev poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla 
emitiranih toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in 
stvarno metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Predlog spremembe 80
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 1 (Direktiva 98/70/ES)

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev fosilnega goriva za cestni 
promet in necestno mobilno mehanizacijo, ki 
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na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih. 

se daje na trg, zahtevajo spremljanje 
življenjskih ciklov emitiranih toplogrednih 
plinov na enoto energije iz teh goriv in 
poročanje o njih. 

Or. en

Obrazložitev

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 81
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 2 (Direktiva 98/70/ES)

2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnemu 1 % emisij 
v letu 2010 letno za vsako koledarsko leto 
do vključno leta 2020. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2020 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2010.

2. S 1. januarjem 2018 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnemu 0,5% emisij 
v letu 2018 letno za vsako koledarsko leto 
do vključno leta 2020. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2025 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2015.

Or. pl
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Obrazložitev

Trg goriva še vedno raste, kar pomeni, da je prednostna naloga držav srednje in vzhodne 
Evrope zagotoviti energetsko varnost tako, da zagotovi varnost oskrbe z gorivom. Direktiva, 
ki bo pripomogla k varovanju okolja in predvsem neodvisnosti od dobaviteljev z vzhoda, je 
zato izjemnega pomena.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 82
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 2 (Direktiva 98/70/ES)

2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnemu 1 % emisij 
v letu 2010 letno za vsako koledarsko leto 
do vključno leta 2020. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2020 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2010.

2. S 1. januarjem 2014 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnemu 1 % emisij 
v letu 2013 letno za vsako koledarsko leto 
do vključno leta 2023. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2023 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2013.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imeli čas za vzpostavitev poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla 
emitiranih toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in 
stvarno metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Predlog spremembe 83
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 2 (Direktiva 98/70/ES)

2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 

2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev fosilnega goriva za cestni 
promet in necestno mobilno mehanizacijo, ki 
se daje na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
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Zmanjšanje je enako dodatnemu 1 % emisij 
v letu 2010 letno za vsako koledarsko leto
do vključno leta 2020. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2020 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2010. 

Zmanjšanje je enako dodatnemu 2 % emisij 
v letu 2010 za vsaki dve koledarski leti do 
vključno leta 2020. Stopnja življenjskega 
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2020 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2010.

Or. en

Obrazložitev

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 84
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 a, odstavek 2 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

2a. Dobavitelji goriva morajo oskrbeti vsaj 
polovico prizadevanj za zmanjšanje 
nerafiniranega/ekstrahiranega goriva z 
uvedbo nefosilniih sestavinami dizla.

Or. en
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Obrazložitev

Na trgu goriva EU primanjkuje dizla. Prevelika skladnost z nefosilnimi mešanicami 
motornega bencina bo vodila k še večjemu prevozu goriva. Ne sme se spodbujati velikega 
povečanja uvoza etanola iz južne Amerike, ki vodi k nadaljnjemu povečanju izvoza motornega 
bencina v severno Ameriko in jugovzhodno Azijo. Zakonodaja mora biti usmerjena k 
spodbujanju naložb v nadomestke za dizel, ki imajo največji potencial prihranka toplogrednih 
plinov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 85
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 b (Direktiva 98/70/ES)

Člen 7b črtano
Mešanje etanola v motorni bencin

V skladu s postopkom iz člena 11(2) se 
sprejmejo ukrepi v zvezi z mešanjem 
etanola v motorni bencin ter zlasti parnim 
tlakom iz Priloge VI in možnimi 
alternativami, s čimer se nebistveni 
elementi te direktive spremenijo in 
dopolnijo.“

Or. en

Obrazložitev

Sledi spremembam uvodnih izjav 15 in 16 istega avtorja. 

Evropski parlament je v svoji resoluciji o tematski strategiji o onesnaževanju zraka z dne 26. 
septembra 2006 pozval Komisijo, naj zmanjša hlapne organske spojine (HOS), ki tvorijo 
ozon, na 55 % med leti 2010 in 2020. Povišanje emisij HOS, ki bo posledica uporabe 
dovoljenega odstopanja za etanol, ni v skladu s stališčem Evropskega parlamenta, niti ni 
upravičeno.  Obstajajo tudi drugačni načini mešanja biogoriv z običajnimi gorivi, ki ne 
povečujejo parnega tlaka. Oprostitev za etanol zato n upravičena in jo je zato treba črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 86
ČLEN 1, točka 5

Člen 7 b (Direktiva 98/70/ES)
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V skladu s postopkom iz člena 11(2) se 
sprejmejo ukrepi v zvezi z mešanjem etanola 
v motorni bencin ter zlasti parnim tlakom iz 
Priloge VI in možnimi alternativami, s čimer 
se nebistveni elementi te direktive 
spremenijo in dopolnijo.“

V skladu s postopkom iz člena 11(2) se 
sprejmejo ukrepi v zvezi z mešanjem etanola 
v motorni bencin ter zlasti parnim tlakom iz 
Priloge VI in možnimi alternativami, pa tudi 
potrebnimi spremembami drugih hlapnih 
parametrov, določenih v EN 228, s čimer se 
nebistveni elementi te direktive spremenijo 
in dopolnijo.“

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2003/30/ES priznava, da obstoječe specifikacije za biogoriva ovirajo biogoriva. 

Direktiva 2003/17/ES ugotavlja enak problem in zahteva, da Evropska komisija:  "upošteva 
potrebo po spodbujanju uvedbe nadomestnih goriv, vključno z biogorivi, kot potreba po 
uvedbi sprememb drugih parametrov v specifikacijah goriv, za običajna in nadomestna 
goriva, na primer spremembe mejne hlapnosti za motorni bencin, vključene v to direktivo, ki 
se zahteva za uporabo motornega bencina v mešanicah bioetanola." 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 87
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7ba (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Člen 7ba
Trajnostna merila za biogoriva

1. Med biogoriva, ki prispevajo k cilju iz 
člena 7a, štejejo le tista, ki izpolnjujejo 
merila trajnostne proizvodnje na osnovi 
življenjskega cikla iz priloge VIb.
2. Države članice sprejmejo dvostranske in 
večstranske sporazume med Skupnostjo in 
tretjimi državami kot dokaz, da so bili 
pogoji iz priloge VIb izpolnjeni.
3. Države članice sprejmejo dokazilo o 
skladnosti s prostovoljnimi mednarodnimi 
sistemi, ki določajo standarde trajnostne 
proizvodnje kmetijskih ali gozdarskih 
proizvodov, kot dokaz, da so izpolnjeni 
pogoji, ki so določeni v prilogi VIb, če za te 
sisteme velja, da so skladni s primernimi 
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standardi zanesljivosti, preglednosti in 
neodvisne revizije, ki jo opravi tretja stran. 
Seznam sistemov, ki izpolnjujejo ta merila, 
bo objavljen in se bo redno posodabljal. 
Trajnostna merila, kot so opisana v prilogi 
VIb, se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 11(2); ta 
merila sestavljajo najnižji nabor, ki se ga 
lahko v okviru revizije direktive 2003/30/ES 
nadalje razširi.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnja biomase lahko sproži resna vprašanja v zvezi z biološko raznovrstnostjo in 
socialnimi zadevami. Revidirana direktiva o kakovosti goriv spodbuja proizvodnjo biomase z 
razmeroma majhno vsebnostjo toplogrednih plinov, vendar so potrebna tudi merila za 
biološko raznovrstnost in socialna merila. Pomembno je, da Parlament oblikuje smernice za 
ta merila, namesto da bi odločitev o tem prepustil postopku komitologije Ta merila bodo 
tvorila podlago, ki bo lahko v okviru revizije direktive o biogorivih leta 2008 še razširjena. 
Pomembno je imeti le en nabor trajnostnih meril za vso zadevno zakonodajo EU.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 88
ČLEN 1, točka 5

Člen 7ba (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Člen 7ba
Trajnostna merila za goriva

1. Le goriva in nefosilne surovine, ki 
izpolnjujejo merila trajnostne proizvodnje 
in lahko dokažejo učinek toplogrednih 
plinov na osnovi življenjskega cikla iz 
priloge VIb bodo upoštevala pri 
izpolnjevanju člena 7a.
2. Države članice lahko sprejmejo 
dvostranske in večstranske sporazume, ki 
jih bodo pregledale in preverile tretje 
strani, med Skupnostjo in tretjimi državami 
kot dokaz, da so bili pogoji iz priloge VIb 
izpolnjeni. 
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3. Države članice lahko sprejmejo dokazilo 
o skladnosti s prostovoljnimi mednarodnimi 
sistemi, ki določajo standarde trajnostne 
proizvodnje kmetijskih ali gozdarskih 
proizvodov, kot dokaz, da so izpolnjeni 
ustrezni pogoji, ki so določeni v prilogi VIb, 
če za te sisteme velja, da so skladni s 
primernimi standardi zanesljivosti, 
preglednostni in neodvisne revizije, ki jo 
opravi tretja stran. Seznam sistemov, ki 
izpolnjujejo ta merila, bo objavljen in se bo 
redno posodabljal.
Trajnostna merila, kot so opisana v prilogi 
VIb, se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 11(2).

Or. en

Obrazložitev

Direktorat Komisije za okolje mora dobiti pooblastilo, da pripravi predlog o obveznih 
trajnostnih merilih za goriva. Proizvodnja goriva/surovin lahko ima resne negativne stranske 
učinke na biološko raznovrstnost in socialne zadeve. Ta predlog spodbuja učinkovitost 
vsebnosti toplogrednih plinov, poleg tega pa so potrebna tudi druga okoljska in socialna 
merila. Trajnostna merila ne smejo biti prepuščena prihodnji zakonodaji, zato mora ta 
direktiva zagotoviti okvir za podrobna merila, ki ga bo določil regulativni odbor, predviden v 
členu 11(2), pregledal ga bo pa EP.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Andres Tarand in Anders Wijkman

Predlog spremembe 89
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7b a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Člen 7ba
Biogoriva, ki dosegajo ali presegajo prag, 
ki je bil določen skladno s trajnostnim 
indeksom, kot je določen v prilogi VI C, se 
samodejno sprosti za prosti promet znotraj 
enotnega trga, ko stopi v veljavo ta 
direktiva.  Od 1. januarja 2020 se na 
enotnem trgu prepove prodaja vsakega 
biogoriva, ki ne dosega ali presega tega 
praga.



AM\688588SL.doc 43/70 PE396.443v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Za proizvajalce in uvoznike goriva je potrebna jasnost glede predlaganega trajnostnega 
indeksa in rokov za izvajanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi in Adriana Poli 
Bortone

Predlog spremembe 90
ČLEN 1, točka 6

Člen 8 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Komisija nadaljuje z razvojem ustrezne 
preskusne metodologije v zvezi z uporabo 
kovinskih dodatkov v gorivu.“

Glede na obstoječe delo Skupnega 
raziskovalnega središča in uporabo 
obstoječih podatkov, Komisija nadaljuje z 
razvojem ustrezne preskusne metodologije v 
zvezi z uporabo kovinskih dodatkov v 
gorivu in z uporabo te metodologije oceni 
ali je treba predlagati omejitve za tiste, ki bi 
vplivali na učinkovito delovanje tehnologij 
za zmanjševanje onesnaževanja. 

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je zahtevala, da JRC oceni vpliv kovinskih dodatkov na katalizatorje in 
emisije, to delo pa še traja. Komisija in JRC morata še naprej razvijati ta preskusni protokol 
in upoštevati obstoječe podatke o kovinskih dodatkih. Ko bo ocena kovinskih dodatkov 
opravljena, bo imela Komisija znanstveno obrazložitev, da se odloči, s popolnim 
posvetovanjem z Evropskim parlamentom v postopku soodločanja, kateri kovinski dodatki, če 
sploh, vplivajo na učinkovito delovanje tehnologij za zmanjševanje onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 91
ČLEN 1, točka 7

Člen 9, pododstavek 2, točka a (Direktiva 98/70/ES)

(a) uporabo biogoriv v okviru te direktive 
ter uporabo in razvoj tehnologije motornih 

(a) cilj dekarboniziranja goriva za prevoz in 
uporaba biogoriv pri doseganju tega cilja. 
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vozil, ob upoštevanju cilja doseči vsaj 10-
odstotno uporabo biogoriv v gorivu za 
prevoz do leta 2020, določenega v strateški 
analizi evropske energetske politike, ki jo je 
pripravila Komisija*, ter cilja 
dekarbonizirati gorivo za prevoz;

Komisija bo v vseh državah proizvajalkah 
spremljala negativne vplive proizvodnje 
biogoriv neposredno in posredno na okolje, 
naravovarstvena območja ter na socialne 
razmere in cene prehrane, in v primeru 
negativnih vplivov sprejela ukrepe, da jih 
prepreči.

Or. en

Obrazložitev

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Adriana Poli Bortone in Alessandro Foglietta + Anne 
Laperrouze + Martin Callanan

Predlog spremembe 92
ČLEN 1, TOČKA 7 A (novo)

Člen 9 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

7a. Vstavi se naslednji člen 9a:
Člen 9a
Presoja

Da bi pripomogla k ciljem EU za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in 
vzpostavitev mehanizmov za poročanje 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv in njegovo 
spremljanje, Komisija do 31. decembra 
2010:
1.  pripravi poročilo za Evropski parlament 
in Svet o morebitnih mehanizmih za 
zmanjšanje emisij. Komisija upošteva 
zlasti: 
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(a) razvoj primerne metodologije za oceno 
življenjskega cilja emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv;
(b) pojasnitev odnosa med mehanizmi za 
zmanjševanje, sistemom EU za trgovanje z 
emisijami in obveznostmi držav članic, ki 
izhajajo iz kjotskega protokola;
(c) pregled izvedljivosti in časovnega 
razporeda za doseganje cilja znižanja 
postopnih specifičnih emisij toplogrednih 
plinov;
(d) oceno vpliva, ki ga imajo tej cilji na 
podjetja, gospodarstvo in družbo.  
2. Komisija na podlagi tega poročila 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge za spremembo te direktive skladno 
z določbami Direktive 2003/30/ES in 
kasnejše zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 93
ČLEN 1, TOČKA 7 A (novo)

Člen 9 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

7a. Vstavi se naslednji člen 9a:
Člen 9a
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Presoja
Da bi pripomogla k ciljem EU za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in 
vzpostavitev mehanizmov za poročanje 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv in njegovo 
spremljanje, bo Komisija do 31. decembra 
2010:
1.  pripravila poročilo za Evropski 
parlament in Svet o morebitnih 
mehanizmih za zmanjšanje emisij. Komisija 
bo upoštevala zlasti: 
(a) razvoj primerne metodologije za oceno 
življenjskega cilja emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv;
(b) pojasnitev odnosa med mehanizmi za 
zmanjševanje, sistemom EU za trgovanje z 
emisijami in obveznostmi držav članic, ki 
izhajajo iz kjotskega protokola;
(c) pregled izvedljivosti in časovnega 
razporeda za doseganje cilja znižanja 
postopnih specifičnih emisij toplogrednih 
plinov;
(d) oceno vpliva, ki ga imajo tej cilji na 
podjetja, gospodarstvo in družbo.  
2. Komisija bo na podlagi tega poročila 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila predloge za spremembo te 
direktive skladno z določbami Direktive 
2003/30/ES in kasnejše zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 94
ČLEN 1, TOČKA 7 A (novo)

Člen 9 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

7a. Vstavi se naslednji člen 9a:
Člen 9a
Presoja

Da bi pripomogla k ciljem EU za 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in 
vzpostavitev mehanizmov za poročanje 
življenjskega cikla emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv in njegovo 
spremljanje, Komisija do 31. decembra 
2010: 
1. pripravila poročilo za Evropski 
parlament in Svet o morebitnih 
mehanizmih za zmanjšanje emisij. Komisija 
upošteva zlasti: 
(a) razvoj primerne metodologije za oceno 
življenjskega cilja emisij toplogrednih 
plinov iz cestnih goriv;  
(b) pregled izvedljivosti in časovnega 
razporeda za doseganje cilja znižanja 
postopnih specifičnih emisij toplogrednih 
plinov; 
2. Komisija na podlagi tega poročila 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge za spremembo te direktive skladno 
z določbami Direktive 2003/30/ES in 
kasnejše zakonodaje.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je oblikovanje poročanja in spremljanja mehanizmov življenjskega cikla emisij 
toplogrednih plinov iz cestnih goriv zaželeno, je najprej treba razviti usklajeno in stvarno 
metodologijo za učinkovit izračun teh emisij. Določanje 10-odstotnega cilja emisij 
toplogrednih plinov je na tej stopnji prenagljeno, saj ima neposreden vpliv na količino in 
trajnost biogoriv, ki bodo na razpolago in jih bo EU spodbujala - to so vprašanja o katerih je 
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treba razpravljati in ki jih bo reševala prihodnja zakonodaja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 95
ČLEN 1, TOČKA 12, TOČKA - 1 A (novo)
Priloga III, opomba 4 (Direktiva 98/70/ES)

Opomba 4 se spremeni tako, da se 
nadomesti besedilo 
”izjemno hladne ali hude zime” z “nizkimi 
poletnimi temperaturami okolja”  

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o kakovosti goriva 98/70/ES (spremenjena z direktivo 2003/17/ES) je sprejela 
potrebo po višjem parnem tlaku (70kPa) in krajšem poletnem obdobju v severni Evropi, da 
zagotovi delovanje vozil (hladni vžig) in zmanjšanje možnosti statičnega vžiga, ki povzroči 
požar med oskrbo vozila z gorivom na začetku in koncu poletnega obdobja v hladnejših 
državah kot so skandinavske države in deli Združenega kraljestva.  Višja poletna meja 
parnega tlaka (70kPa) je dokazala tudi, da se bodo hlapljive emisije HOS v severni Evropi 
znižale z nižjimi poletnimi temperaturami okolja, tako da bo okoljski učinek skladen s 
preostalo Evropo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 96
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III, opomba 5 (Direktiva 98/70/ES)

12. Priloga III se spremeni: črtano
Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
naslednje besedilo: „Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.“

Or. en
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Obrazložitev

Evropski parlament je v svoji resoluciji o tematski strategiji o onesnaževanju zraka z dne 26. 
septembra 2006 pozval Komisijo, naj zmanjša hlapne organske spojine (HOS), ki tvorijo 
ozon, na 55 % med leti 2010 in 2020. Povišanje emisij HOS, ki bo posledica uporabe 
dovoljenega odstopanja za etanol, ni v skladu s stališčem Evropskega parlamenta, niti ni 
upravičeno.  Obstajajo tudi drugačni načini mešanja biogoriv z običajnimi gorivi, ki ne 
povečujejo parnega tlaka. Oprostitev za etanol zato n upravičena in jo je zato treba črtati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 97
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III, opomba 5 (Direktiva 98/70/ES)

Opomba 5 se spremeni tako, da se doda
naslednje besedilo: „Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.“

Opomba 5 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: "Za države članice z izjemno 
hladnimi ali hudimi zimami največji parni 
tlak ne sme presegati 66,0 kPa. Kadar 
gorivo vsebuje etanol, lahko najvišji 
dovoljeni parni tlak v poletnem obdobju 
preseže 56kPa za 4kPa (glej prilogo VI), če 
je najnižja vsebnost etanola 3 %v/v 
dosežena.

Or. en

Obrazložitev

Mešanje etanola lahko povzroči povečanje parnega tlaka. Pomembno je zagotoviti, da ta 
zakonodaja ne bo povečala trenutno najvišjega dovoljenega parnega tlaka.

S predlaganim odstopanjem bi se parni tlak povišal tudi do 68 kPa in zaradi večjih emisij 
HOS privedel do poslabšanja kakovosti zraka. Zato je treba skupni najvišji dovoljeni parni 
tlak znižati na raven 56 kPa. Poleg tega je dovoljeno odstopanje za največ 4 kPa. S tem 
pristopom najvišji parni tlak tudi z odstopanjem ne bo presegel 60 kPa, zato tudi ne bo prišlo 
do večjega onesnaževanja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 98
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III, opomba 5 (Direktiva 98/70/ES)
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Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
naslednje besedilo: „Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.“  

Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
naslednje besedilo: „Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 56 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI, od 1. 
januarja 2013 dalje pa lahko presega 52 
kPa za vrednost, ki je prikazana v tabeli v 
prilogi VI.“

Or. fr

Obrazložitev

Da bi uspeli omejiti emisije HOS, je treba znižati najvišje meje parnega tlaka za standardne 
motorne bencine. To znižanje bo izvedeno v dveh korakih, da se gospodarskim subjektom 
omogoči prilagoditev tej novi omejitvi.

Zato bi s predlagano prekoračitvijo parni tlak do leta 2012 znašal največ 64 kPa in 60 kPa od 
1. januarja 2013 in tako preprečeval poslabševanje kakovosti zraka zaradi povečanih emisij 
HOS.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 99
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III, opomba 5 (Direktiva 98/70/ES)

Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
besedilo 
”izjemno hladne ali hude zime” z “nizkimi 
poletnimi temperaturami okolja”  

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o kakovosti goriva 98/70/ES (spremenjena z direktivo 2003/17/ES) je sprejela 
potrebo po višjem parnem tlaku (70kPa) in krajšem poletnem obdobju v severni Evropi, da 
zagotovi delovanje vozil (hladni vžig) in zmanjšanje možnosti statičnega vžiga, ki povzroči 
požar med oskrbo vozila z gorivom na začetku in koncu poletnega obdobja v hladnejših 
državah kot so skandinavske države in deli Združenega kraljestva.  Višja poletna meja 
parnega tlaka (70 kPa) je dokazala tudi, da se bodo hlapljive emisije HOS v severni Evropi 
znižale z nižjimi poletnimi temperaturami okolja, tako da bo okoljski učinek skladen s 
preostalo Evropo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 100
ČLEN 1, TOČKA 12, PODODSTAVEK 1 A (novo)
Priloga III, opomba 7 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

Vstavi se naslednja opomba 7a:

(7a) Skladno s členom 1(2) bo začela ta 
omejitev veljati na dan objave standarda, ki 
ga je razvil Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN).

Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje standardiziranega EN 228 CEN bencina ima veliko prednosti za potrošnike in 
podjetja iz EU ter avtomobilsko industrijo z vidika preprečevanja zmede na bencinskih 
črpalkah, varnosti ponudbe, zmanjševanja stroškov in zagotavljanja, da bodo vozila 
dostavljena z istimi standardi goriva ne glede na to kje v EU se bodo nahajala.  Sedanje 
omejitve je treba povečati sorazmerno z zahtevami/združljivostjo z vozili, namesto da bi 
dovoljevali kopičenje dodatnih specifikacij. Predlagano dodatno vrsto motornega bencina je 
treba umakniti ter spremeniti obstoječe specifikacije motornega bencina.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 101
ČLEN 1, TOČKA 12, PODODSTAVEK 1 A (novo)
Priloga III, opomba 7 b (novo)(Direktiva 98/70/ES)

Vstavi se naslednja opomba 7a:

(7b) Skladno s členom 1(2) bodo začele te 
omejitve veljati na dan objave standarda, ki 
ga je razvil Evropski odbor za 
standardizacijo (CEN). 

Or. en
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Obrazložitev

Ohranjanje standardiziranega EN 228 CEN bencina ima veliko prednosti za potrošnike in 
podjetja iz EU ter avtomobilsko industrijo z vidika preprečevanja zmede na bencinskih 
črpalkah, varnosti ponudbe, zmanjševanja stroškov in zagotavljanja, da bodo vozila 
dostavljena z istimi standardi goriva ne glede na to kje v EU se bodo nahajala.  Sedanje 
omejitve je treba povečati sorazmerno z zahtevami/združljivostjo z vozili, namesto da bi 
dovoljevali kopičenje dodatnih specifikacij. Predlagano dodatno vrsto motornega bencina je 
treba umakniti ter spremeniti obstoječe specifikacije motornega bencina.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 102
ČLEN 1, TOČKA 13 (A)

Priloga IV, tabela (Direktiva 98/70/ES)

V vrstici „policiklični aromatski 
ogljikovodiki“ se vnos v stolpcu 
„Maksimum“ nadomesti z „8“.

V vrstici „policiklični aromatski 
ogljikovodiki“ se vnos v stolpcu 
„Maksimum“ nadomesti s „3“.

Or. en

Obrazložitev

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) s sproščanjem delcev in dušikovih oksidov v zrak 
močno uničujejo kakovost zraka. PAH je rakotvoren in povzroča resne zdravstvene težave. Na 
Švedskem od leta 1991 uporabljajo dizelsko gorivo okoljskega razreda 1, ki vsebuje manj kot 
1 % PAH. To dokazuje, da je mogoče še nadalje zmanjšati PAH. Vendar je najvišja stopnja 
3 % dobra izhodiščna točka, da bi se dobavitelji lahko prilagodili, ker je povprečje v EU 
trenutno med 3 in 4 %.  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Predlog spremembe 103
ČLEN 1, TOČKA 13 A (novo)

Priloga IV a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

13a. Vstavi se naslednja priloga IVa:

Standardne specifikacije za plinska olja, ki so namenjena uporabi za plovila za celinske 
plovne poti 

EN-590:2004(B5) (10mg/kg)
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Parametri Enota Omejitev

Cetansko število Najmanj 51,0

Cetanski indeks Najmanj 46,0

Gostota pri 15°C kg/m³ 845 

Poliaromatski 
ogljikovodiki

% (m/m) Največ 8 

Vsebnost žvepla mg/kg Največ 10,0 

Plamenišče °C Nad 55 

Ostanki ogljika (pri 10 % 
ostanku destilacije)

% (m/m) Največ 0,30 

Vsebnost pepela % (m/m) Največ 0,01 

Vsebnost vode mg/kg Največ 200 

Delci mg/kg Največ 24 

Korozija bakrenega traku 
(3h pri 50°C)

ocena Razred 1 

Stabilnost oksidacije g/m³ Največ 25 

Lubrikativnost (ppo 1,4) 
pri 60°C

μm Največ 460 

Viskoznost pri 40°C mm2/s 2,00–4,50 

Destilacija

% (V/V) ohranjenih pri 
250°C

% (V/V) ohranjenih pri 
350°C

95 % ohranjenih pri 

% (V/V) 

% (V/V) 

°C 

<65 

Najmanj 85 

Največ 360 

Točka tečenja (Cloud 
point)

Poletje

°C Največ 0 

Najmanj -15 
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Zima

Temperatura filtrirnosti 
goriva (CFPP – Cold 
Filter Pluging Point)

Poletje

Zima

°C Največ -11 

Največ -24 

Videz čisti

Vsebnost maščobnih 
kislin metil estrov 
(FAME)*

% (V/V) Največ 5 

*Visoka vsebnost FAME povečuje porabo goriva in 
zahteva dodatno vzdrževanje (preprečevanje 
zamašitve sistema za gorivo, odlaganja tvorb in 
korozije). Povzroča lahko tudi težave za sisteme za 
ogrevanje kabine (vprašanje varnosti).

Or. en

Obrazložitev

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 104
PRILOGA

Priloga V, podnaslov (Direktiva 98/70/ES)
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Vrsta: Motorni bencin z visoko vsebnostjo 
biogoriva

Vrsta: Motorni bencin z visoko vsebnostjo 
kisikovih spojin

Or. en

Obrazložitev

Priloga 5 vsebuje določbe, ki veljajo za motorni bencin, ki vsebuje do 10 % etanola. 
Imenovanje takega motornega bencina "motorni bencin z visoko vsebnostjo biogoriva" je 
zavajajoče. Potrošnika zavede termin "biogorivo", ker razume, da je tako gorivo okolju 
prijazno. Tehnično pravilno imenovanje za količino, ki vsebuje 5–10 % etanola je "motorni 
bencin z visoko vsebnostjo kisikovih spojin". 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 105
PRILOGA

Priloga V, podnaslov (Direktiva 98/70/ES)

Vrsta: Motorni bencin z visoko vsebnostjo 
biogoriva

Vrsta: Motorni bencin z vsebnostjo 
biogoriva

Or. en

Obrazložitev

Priloga 5 vsebuje določbe, ki veljajo za motorni bencin, ki vsebuje najmanj 5 % biogoriv. 
Imenovanje motornega bencina s takim deležem biogoriva "motorni bencin z visoko 
vsebnostjo biogoriva" je zavajajoče. Ta termin naj se uporablja za motorni bencin, ki vsebuje 
bistveno več biogoriva; zato je primernejši izraz "motorni bencin z vsebnostjo biogoriva".

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 106
PRILOGA

Priloga V, tabela, vrstica 6, (najnižja omejitev) (Direktiva 98/70/ES)

Vsebnost kisika Vsebnost kisika

- najmanj 2,7 % v/v(5a)

(5a) Najnižja zahteva v primeru umika 
vrste "motorni bencin" s trga ne velja več.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je razlikovati med vrsto goriva z visoko vsebnostjo kisika in navadnim motornim 
bencinom zaradi starega voznega parka, ki ne morejo delovati na gorivo, ki vsebuje več kot 
5 % etanola. V primeru, da se v prihodnosti vrsta navadnega motornega bencina umakne s 
trga, tudi najnižja zahteva ne sme več veljati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gintaras Didžiokas

Predlog spremembe 107
PRILOGA

Priloga V, tabela, vrstica 6, (najvišja omejitev) (Direktiva 98/70/ES)

Vsebnost kisika % m/m 3,7 Vsebnost kisika % m/m 4,0

Or. en

Obrazložitev

Omejitev vsebnosti kisika mora biti dovolj visoka, da zagotovi, da bo 10 % v/v etanola lahko 
vmešanega v motorni bencin znotraj celega razpona dovoljene gostote. 10 % etanola se ne bo 
skladalo s predlagano omejitvijo 3,7 % m/m kisika, če ima osnovni motorni bencin, ki se mu 
dodaja etanol, gostoto med 720–747 kg/m3. Vlada ZDA že več kot desetletje dovoljuje skupno 
vsebnost kisika do 4,0 % m/m za motorni bencin E10 (10 % etanol). To bi bilo dovolj za 
zagotovilo, da se lahko 10 % etanol meša znotraj celega razpona dovoljene gostote motornih 
bencinov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 108
PRILOGA

Priloga V, tabela, vrstica 7, (najvišja omejitev) (Direktiva 98/70/ES)

–Etanol (morda so potrebni stabilizatorji) 
%v/v 10

– Etanol (morda so potrebni stabilizatorji) 
%v/v 5-10

Or. en

Obrazložitev

Bolje je imeti eno kategorijo motornega bencina z vsebnostjo 0-5 % v/v etanola in drugo 
kategorijo motornega bencina s 5–10 % v/v etanola.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 109
PRILOGA

Priloga V, opomba 3 (Direktiva 98/70/ES)

(3) Poletno obdobje se začne najpozneje 1. 
maja in konča po 30. septembru. Za države 
članice z izjemno hladnimi ali hudimi
zimami se začne poletno obdobje najpozneje 
1. junija in konča po 31. avgustu.

(3) Poletno obdobje se začne najpozneje 1. 
maja in konča po 30. septembru. Za države 
članice z nizkimi poletnimi temperaturami 
se začne poletno obdobje najpozneje 1. 
junija in konča po 31. avgustu.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o kakovosti goriva 98/70/ES (spremenjena z direktivo 2003/17/ES) je sprejela 
potrebo po višjem parnem tlaku (70kPa) in krajšem poletnem obdobju v severni Evropi, da 
zagotovi delovanje vozil (hladni vžig) in zmanjšanje možnosti statičnega vžiga, ki povzroči 
požar med oskrbo vozila z gorivom na začetku in koncu poletnega obdobja v hladnejših 
državah kot so skandinavske države in deli Združenega kraljestva.  Višja poletna meja 
parnega tlaka (70 kPa) je dokazala tudi, da se bodo hlapljive emisije HOS v severni Evropi 
znižale z nižjimi poletnimi temperaturami okolja, tako da bo okoljski učinek skladen s 
preostalo Evropo.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 110
PRILOGA

Priloga V, opomba 4 (Direktiva 98/70/ES)

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. 

Or. en

Obrazložitev

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.



PE396.443v01-00 58/70 AM\688588SL.doc

SL

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Martin Callanan

Predlog spremembe 111
PRILOGA

Priloga V, opomba 4 (Direktiva 98/70/ES)

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za vrednost 
iz tabele v Prilogi VI.

(4) Za države članice z nizkimi poletnimi 
temperaturami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 ali 70 kPa preseže 
primerno poletno omejitev parnega tlaka za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o kakovosti goriva 98/70/ES (spremenjena z direktivo 2003/17/ES) je sprejela 
potrebo po višjem parnem tlaku (70kPa) in krajšem poletnem obdobju v severni Evropi, da 
zagotovi delovanje vozil (hladni vžig) in zmanjšanje možnosti statičnega vžiga, ki povzroči 
požar med oskrbo vozila z gorivom na začetku in koncu poletnega obdobja v hladnejših 
državah kot so skandinavske države in deli Združenega kraljestva.  Višja poletna meja 
parnega tlaka (70 kPa) je dokazala tudi, da se bodo hlapljive emisije HOS v severni Evropi 
znižale z nižjimi poletnimi temperaturami okolja, tako da bo okoljski učinek skladen s 
preostalo Evropo.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Françoise Grossetête

Predlog spremembe 112
PRILOGA

Priloga V, opomba 4 (Direktiva 98/70/ES)

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
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etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.

etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 56 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI, od 1. 
januarja 2013 dalje pa lahko presega 52 
kPa za vrednost, ki je prikazana v tabeli v 
prilogi VI.

Or. fr

Obrazložitev

Zato bi s predlagano prekoračitvijo parni tlak do leta 2012 znašal največ 64 kPa in 60 kPa od 
1. januarja 2013 in tako preprečeval poslabševanje kakovosti zraka zaradi povečanih emisij 
HOS.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 113
PRILOGA

Priloga V, opomba 4 (Direktiva 98/70/ES)

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za vrednost 
iz tabele v Prilogi VI.

(4) Za države članice z izjemno hladnimi ali 
hudimi zimami največji parni tlak ne sme 
presegati 66,0 kPa. Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 56 kPa preseže za vrednost 
iz tabele v Prilogi VI.

Or. en

Obrazložitev

Mešanje etanola lahko povzroči povečanje parnega tlaka. Pomembno je zagotoviti, da ta 
zakonodaja ne bo povečala trenutno najvišjega dovoljenega parnega tlaka. Zaradi tega in 
skladno z največjim poletnim parnim pritiskom, je treba najvišji parni pritisk v pogojih 
arktičnih ali hudih zimskih razmer znižati od 70 kPa na 66 kPa.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 114
PRILOGA

Priloga VI (Direktiva 98/70/ES)

DOVOLJENO ODSTOPANJE črtano
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PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI 
BENCIN, KI VSEBUJE ETANOL

Vsebnost etanola 
(% v/v)

Dovoljeno 
odstopanje 
parnega tlaka 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za 
vmesno vsebnost etanola med naštetimi 
vrednostmi se določi s pomočjo 
premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo 
etanola, ki je neposredno nad in 
neposredno pod vmesno vrednostjo.

Or. en

Obrazložitev

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 115
PRILOGA

Priloga VI (Direktiva 98/70/ES)
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DOVOLJENO ODSTOPANJE 
PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI 
BENCIN, KI VSEBUJE ETANOL

DOVOLJENO ODSTOPANJE 
PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI 
BENCIN, KI VSEBUJE ETANOL

Vsebnost etanola 
(% v/v)

Dovoljeno 
odstopanje 
parnega tlaka 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76

Odstopanje za 4 kPa se dovoli samo, 
kadar je vmešanega vsaj 3 % etanola.

Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za 
vmesno vsebnost etanola med naštetimi 
vrednostmi se določi s pomočjo 
premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo 
etanola, ki je neposredno nad in 
neposredno pod vmesno vrednostjo.

Or. en

Obrazložitev

S predlaganim odstopanjem za etanol bi se parni tlak povišal tudi do 68 kPa in zaradi večjih 
emisij HOS privedel do poslabšanja kakovosti zraka. Da bo preprečilo poslabšanje kakovosti 
zraka, je treba skupni najvišji dovoljeni parni tlak znižati na raven 56 kPa. Poleg tega se 
lahko dovoli odstopanje za največ 4 kPa, ko je v mešanici vsaj 3 % v/v etanola. S tem 
pristopom najvišji parni tlak tudi z odstopanjem ne bo presegel 60 kPa, zato tudi ne bo prišlo 
do večjega onesnaževanja zraka.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 116
PRILOGA

Priloga VI (Direktiva 98/70/ES)

DOVOLJENO ODSTOPANJE PARNEGA DOVOLJENO ODSTOPANJE PARNEGA 
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TLAKA ZA MOTORNI BENCIN, KI 
VSEBUJE ETANOL

TLAKA ZA MOTORNI BENCIN, KI 
VSEBUJE BIOGORIVA

Vsebnost etanola 
(% v/v)

Dovoljeno 
odstopanje 
parnega tlaka 
(kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za 
vmesno vsebnost etanola med naštetimi 
vrednostmi se določi s pomočjo 
premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo 
etanola, ki je neposredno nad in 
neposredno pod vmesno vrednostjo.

Dovoljeno odstopanje 8 kPa se dovoli le, 
če je motornemu bencinu dodano med 
3 % in 10 % biogoriv.

Or. de

Obrazložitev

Skladnost s predlaganimi odstopanji bi bilo nemogoče spremljati. Da bi omogočili mešanje 
etanola in drugih biogoriv z motornim bencinom, je treba za vodilo sprejeti največji odklon, 
ki v nastopi v praksi. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Claude Turmes in Umberto Guidoni

Predlog spremembe 117
PRILOGA

Priloga VI a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

PRILOGA VI A 
METODA MERJENJA ŽIVLJENJSKEGA 
CIKLA EMISIJ TOPLOGREDNIH 
PLINOV IZ GORIV
1. Pri poročanju o življenjskem ciklu emisij 
toplogrednih plinov iz vseh goriv se bodo 
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upoštevali naslednji elementi:
(a) ekstrakcija/proizvodnja surovin, 
vključno z:
- načinom ekstrakcije, izmerjenim ali 
ocenjenim glede na mesto ekstrakcije;
- uporabljeno energijo med ekstrakcijo, 
vključno s plamtenjem, uhajanjem in 
drugimi oblikami porabe energije glede na 
postopek;
- vplivom sprememb neposredne in 
posredne rabe tal (vključno s premestitvami 
kmetijske dejavnosti); 
- s količino energije, uporabljene za 
proizvodnjo, in uporabo agrokemičnih 
snovi na enoto energije;
- vplivom na ogljik v tleh in emisije, 
povezane s kmetijskimi praksami, zlasti z 
uporabo dušikovih gnojil; 
- vplivom stranskih proizvodov;
- uporabo goriva za proizvodno 
mehanizacijo na enoto;
(b) prevoz in distribucija, vključno s:
- prevozom od črpališča do prvega mesta 
rafiniranja/prenosa na podlagi povprečja 
ekvivalentov CO2 na enoto energije;
- številom prevoznih kilometrov od 
črpališča do mesta rafiniranja/prenosa;
- številom prevoznih kilometrov od mesta 
rafiniranja/prenosa do prodajnega mesta 
na podlagi povprečja ekvivalentov CO2 na 
enoto energije;
(c) pretvorba/rafiniranje, vključno z:
- količino energije, uporabljene za postopek 
pretvorbe/rafiniranja na enoto energije;
- količino ekvivalentov CO2, oddanih na 
enoto energije;
(d) končni proizvod:
- vsebnost ogljika na enoto energije.
2. Komisija razvije, če je primerno, privzete 
vrednosti za posamezno mesto ekstrakcije 
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ali za sestavino nefosilnega goriva glede 
določenih delov ocene od izvora do vozila. 
Take privzete vrednosti so konservativne pri 
ocenah prihrankov emisij toplogrednih 
plinov in imajo za osnovo postopkovne 
emisije, ki so bistveno večje od povprečnih 
emisij. Dobavitelji goriva lahko zahtevajo 
ugodnejši emisijski koeficient, če lahko 
dokažejo, da ima njihov proizvod v 
primerjavi s privzeto vrednostjo nižji učinek 
toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Izhodiščne zahteve za goriva morajo biti določene v trajnostnih merilih, saj mora ta priloga 
urejati le merila za upoštevanje toplogrednih plinov. Morebitne privzete vrednosti morajo biti 
konservativne, upoštevati pa morajo veliko slabše učinke toplogrednih plinov za vsa goriva in 
stopnje od povprečja, da zagotovijo spodbudo za dobavitelje goriv, da uporabijo in predložijo 
potrebne informacije, ki bodo omogočile uporabo ugodnejšega koeficienta. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Lambert van Nistelrooij

Predlog spremembe 118
PRILOGA

Priloga VI a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

PRILOGA VI A
METODA MERJENJA ŽIVLJENJSKEGA 
CIKLA EMISIJ TOPLOGREDNIH 
PLINOV IZ VSEH FOSILNIH GORIV
1. Pri poročanju o življenjskem ciklu emisij 
toplogrednih plinov iz vseh fosilnih goriv 
bodo upoštevani naslednji elementi:
(a) ekstrakcija/proizvodnja surovin, 
vključno z:
- načinom ekstrakcije, izmerjenim ali 
ocenjenim glede na mesto ekstrakcije;
- z oceno uporabljene energije med 
ekstrakcijo, vključno s plamtenjem, 
uhajanjem in drugimi oblikami porabe 
energije glede na postopek;
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- vplivom sprememb rabe tal, vključno s 
premestitvami kmetijske dejavnosti;
- s količino energije, uporabljene za 
proizvodnjo, in uporabo agrokemičnih 
snovi na enoto energije;
- vplivom stranskih proizvodov;
- uporabo goriva za proizvodno 
mehanizacijo na enoto;
(b) prevoz in distribucija, vključno s:
- prevozom od črpališča do prvega mesta 
rafiniranja/prenosa na podlagi povprečja 
ekvivalentov CO2 na enoto energije;
- številom prevoznih kilometrov od 
črpališča do mesta rafiniranja/prenosa;
- številom prevoznih kilometrov od mesta 
rafiniranja/prenosa do prodajnega mesta 
na podlagi povprečja ekvivalentov CO2 na
enoto energije;
(c) pretvorba/rafiniranje, vključno z:
- količino energije, uporabljene za postopek 
pretvorbe/rafiniranja na enoto energije;
- količino ekvivalentov CO2, oddanih na 
enoto energije;
(d) končni proizvod:
- vsebnost ogljika na enoto energije.
2. Do 1. januarja 2011 bodo izhodiščni 
standardi za goriva oblikovani na podlagi 
emisij toplogrednih plinov med njihovim 
življenjskim ciklom, izmerjenih v skladu z 
odstavkom 1 te priloge. Za standarde bodo 
veljali izmerjeni rezultati dobavitelja goriva 
z najboljšim splošnim učinkom oziroma bo 
veljalo povprečje treh najboljših 
dobaviteljev. Po potrebi se lahko upošteva 
razlika med lahko in težko surovo nafto.
3. Od 1. januarja 2011 dalje bi v skladu s 
členom 7a(2) znižanje ekvivalentov CO2
lahko temeljilo na privzetih vrednostih za 
posamezno mesto ekstrakcije oziroma na 
fiksni vsebnosti ekvivalentov CO2 na osnovi 
od izvora do vozila. Dobavitelji goriva se 
lahko od te vrednosti oddaljijo v pozitivnem 
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smislu, če lahko dokažejo, da ima njihov 
proizvod v primerjavi s privzeto vrednostjo 
nižji učinek toplogrednih plinov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o obnovljivih virih energije bo in mora obravnavati emisije toplogrednih plinov, ker 
bo to direktiva o fosilnih gorivih. Komisija bo decembra predložila predlog Direktive o 
obnovljivih virih energije, ki bo vsebovala tudi orodje za izračun učinka toplogrednih plinov 
biogoriv, ki temelji na analizi življenjskega cikla. Če bi dve direktivi obravnavali trajnostna 
merila, bi to povzročilo pravno nejasnost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 119
PRILOGA

Priloga VI b (novo) (Direktiva 98/70/ES)

PRILOGA VI B
TRAJNOSTNA MERILA ZA GORIVA
Trajnostna merila bodo osnovana na 
sistemu, v katerem je surovinam za gorivo 
možno slediti do njihovega vira in kjer so 
vsa podjetja v verigi trajnostne proizvodnje 
biomase certificirana.
Merila morajo med drugim zagotoviti:
- da na biološko raznovrstnost ni nobenega 
večjega negativnega učinka, da se zlasti 
proizvodnja surovin ali ekstrakcija ne 
odvijata v bližini naravnih območij velike 
vrednosti ali na zaščitenih območjih, razen 
če sestoji iz odpadkov ali lesnih ostankov;
- da ne pride do krčenja gozdov ali neto 
izgube drugih zalog ogljika (kot so 
mokrišča in stalni travniki) nad ali pod 
tlemi zaradi proizvodnje surovin za gorivo;
- da so mednarodne konvencije in uredbe 
skladne zlasti z ustreznimi standardi 
Mednarodne organizacije dela in 
konvencijami ZN o varovanju avtohtonih 



AM\688588SL.doc 67/70 PE396.443v01-00

SL

prebivalcev;
- da na vodnih virih ni velikega 
negativnega vpliva;
- da ekstrakcija ali proizvodnja surovin za 
goriva ne škodujejo kakovosti zraka, vode 
in tal; 
- obvezno redno poročanje o socialnih 
posledicah proizvodnje biosurovin, zlasti na 
cene hrane, da pokaže odsotnost negativnih 
vplivov med drugim na varnost hrane;
- izjavo o soglasju z zastopanjem lokalnih 
skupnosti/prebivalstva; 
- javni dostop do informacij in udeležbo 
javnosti;
- obvezno redno poročanje, da se zagotovi, 
da ni nikakršnih negativnih posrednih 
vplivov sprememb uporabe zemljišča ali 
premestitev kmetijskih dejavnosti;
- vsaj 60 % neposrednih prihrankov emisij 
toplogrednih plinov iz nefosilnih goriv, ki 
izhajajo iz biomase v primerjavi s fosilnimi 
gorivi;

Or. en

Obrazložitev

Vsa goriva, ki so naprodaj na trgu EU, morajo biti skladna s trejnostnimi merili. Če se 
pričakuje, da bodo goriva, proizvedena iz biomase pomembna metoda za skladnost v tej 
zakonodaji, je treba še posebej paziti, da se ne ustvari neželenih učinkov na okolje ali 
podnebje.  Taka merila morajo zagotoviti, da ne bo nikakršnih negativnih vplivov med drugim 
na biološko raznolikost, vodne vire, kakovost zraka, vode in tal ali varnost hrane. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Umberto Guidoni

Predlog spremembe 120
PRILOGA

Priloga VI b (novo) (Direktiva 98/70/ES)

PRILOGA VI B
TRAJNOSTNA MERILA ZA GORIVA
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Trajnostna merila bodo osnovana na 
sistemu, v katerem je surovinam za gorivo 
možno slediti do njihovega vira in kjer so 
vsa podjetja v verigi trajnostne proizvodnje 
biomase certificirana.
Merila morajo med drugim zagotoviti:
- da na biološko raznovrstnost ni nobenega 
večjega negativnega učinka, da se zlasti 
proizvodnja surovin ali ekstrakcija ne 
odvijata v bližini naravnih območij velike 
vrednosti ali na zaščitenih območjih, razen 
če sestoji iz odpadkov ali lesnih ostankov;
- da ne pride do krčenja gozdov ali neto 
izgube drugih zalog ogljika (kot so 
mokrišča in stalni travniki) nad ali pod 
tlemi zaradi proizvodnje surovin za gorivo;
- da so mednarodne konvencije in uredbe 
skladne zlasti z ustreznimi standardi 
Mednarodne organizacije dela in
konvencijami ZN o varovanju avtohtonih 
prebivalcev;
- da na vodnih virih ni velikega 
negativnega vpliva;
- da ekstrakcija ali proizvodnja surovin za 
goriva ne škodujejo kakovosti zraka, vode 
in tal; 
- obvezno redno poročanje o socialnih 
posledicah proizvodnje biosurovin, zlasti na 
cene hrane, da pokaže odsotnost negativnih 
vplivov med drugim na varnost hrane;
- izjavo o soglasju z zastopanjem lokalnih 
skupnosti/prebivalstva; 
- javni dostop do informacij in udeležbo 
javnosti;
- obvezno redno poročanje, da se zagotovi, 
da ni nikakršnih negativnih posrednih 
vplivov sprememb uporabe zemljišča ali 
premestitev kmetijskih dejavnosti;
- pomembne prihranke emisij toplogrednih 
plinov iz nefosilnih goriv, ki izhajajo iz 
biomase v primerjavi s fosilnimi gorivi;
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Vsa goriva, ki so naprodaj na trgu EU, morajo biti skladna s trejnostnimi merili. Če se 
pričakuje, da bodo goriva, proizvedena iz biomase pomembna metoda za skladnost v tej 
zakonodaji, je treba še posebej paziti, da se ne ustvari neželenih učinkov na okolje ali 
podnebje.  Taka merila morajo zagotoviti, da ne bo nikakršnih negativnih vplivov med drugim 
na biološko raznolikost, vodne vire, kakovost zraka, vode in tal ali varnost hrane. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Andres Tarand in Anders Wijkman

Predlog spremembe 121
PRILOGA

Priloga VI c (novo) (Direktiva 98/70/ES)

TRAJNOSTNI INDEKS IN PRAG ZA 
PROIZVODNJO IN UPORABO 
BIOGORIV
Poleg določb iz prilog VI A in B, se vsako 
biogorivo za vsak motor ali drugo 
tehnologijo, ki pretvarja energijo (npr. 
gorivne celice) oceni in certificira v skladu 
z enotnim, skupnim in znanstveno 
zanesljivim trajnostnim indelksom, ki mora 
vzpostaviti prag iz člena 7ba(4), ki je enak 
vsaj 50-odstotnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov in 100-odstotnemu 
povečanju energetske učinkovitosti v 
primerjavi z motornim bencinom 
Eurosuper 95 v običajnem motorju z 
notranjim zgorevanjem; kjer biomasa 
izhaja iz pridelkov, ki so pridelani na orni 
zemlji, indeks vključuje tudi najnižjo 
uporabo biomase na hektar enakovredno s 
5 tonami olja ter najvišjo količino kemikalij 
in namakanjem na hektar.
Metodologija in točno oblikovanje 
trajnostnega indeksa se sprejmeta v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 11(2).
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Preden se pričnejo razprave v postopku komitologije je usmerjanje s strani Evropskega 
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parlamenta koristno.
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