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Predlog spremembe10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive 
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za vzpostavitev energetskega modela, 
ki bi temeljil na obnovljivih virih energije, 
je potrebno strateško sodelovanje držav 
članic z regijami in lokalnimi oblastmi, da 
bi slednje neposredno sodelovale pri 
razvoju modela.

Or. es

Predlog spremembe 11
Jill Evans

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni 
primerno. V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 12
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament ter 
glede na analize vplivov proizvodnje 
biogoriv na proizvodnjo hrane, 
opravljenih v okviru Združenih narodov 
in Svetovne banke, je primerno določiti 
obvezni cilj za skupni 20-odstotni delež 
obnovljive energije v porabi Evropske 
unije do leta 2020 ter prepustiti državam 
članicam, da same določijo, kolikšen delež 
energije iz obnovljivih virov je dosegljiv v 
prometu.

Or. cs

Obrazložitev

Čeprav je bila marca 2007 na Evropskem svetu v Bruslju sprejeta odločitev, da se do 
leta 2020 v vsaki državi članici vzpostavi 10-odstotni delež biogoriv v skupni porabi goriv v 
prometu, je treba glede na zmanjševanje obsega zemljišč za proizvodnjo hrane odgovornost 
za takšno odločitev prepustiti državam članicam.

Predlog spremembe 13
Jill Evans

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za najnižji 
vmesni in skupni 20-odstotni delež 
obnovljive energije v končni porabi 
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sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

Evropske unije do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament podpira najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v primerjavi 
s končno porabo energije leta 2020. Zadnji znanstveni in politični dokazi kažejo, da uvedbe 
zavezujočega 10-odstotnega cilja za goriva za uporabo v prometnem sektorju, pridobljena iz 
biomase, ni mogoče doseči na trajnostni način. Ta cilj je treba zato opustiti. Biomaso bo 
mogoče učinkoviteje trajnostno uporabiti za druge načine pridobivanja energije, kot je 
proizvodnja električne energije skupaj z ogrevanjem (ali hlajenjem).

Predlog spremembe 14
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod.
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in 
uvoza. Zato mora Komisija spremljati 
ponudbo biogoriv na trgu Skupnosti in po 
potrebi predlagati ustrezne ukrepe, da bi 
dosegla uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 

črtano
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pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo 
itd.

Or. cs

Obrazložitev

Odgovornost za odločanje o deležu biogoriv v skupni porabi goriv v prometu v letu 2020 
mora biti še naprej na strani posameznih držav članic.

Predlog spremembe 15
Jill Evans

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod.
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 

(10) Cilji glede obnovljive energije bodo 
verjetno dejansko izpolnjeni s kombinacijo 
domače proizvodnje in uvoza. V zvezi s 
tem mora Komisija spremljati ponudbo 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
biomaso za proizvodnjo energije, na trgu 
Skupnosti ter upoštevati razvoj več- in 
dvostranskih trgovinskih pogajanj ter 
vidikov, povezanih z okoljem, socialo,
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.
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stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora spremljati uvoz in izvoz celotne oskrbe z energijo, ne glede na to, ali je 
proizvedena (in porabljena) doma ali uvožena iz tretjih držav ali izvožena vanje. Zlasti je 
treba spremljati biomaso za energetske namene. Vendar zadnji znanstveni in politični dokazi 
kažejo, da uvedbe zavezujočega cilja 10 % za goriva za uporabo v prometnem sektorju, 
pridobljena iz biomase, ni mogoče doseči na trajnostni način. Ta cilj je treba zato opustiti.

Predlog spremembe 16
Struan Stevenson

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Zemljišča z velikimi zalogami 
ogljika v zemlji ali vegetaciji se tudi ne 
smejo uporabljati za razvoj drugih 
projektov za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov, kot je gradnja vetrnih 
turbin in z njimi povezanih cest, vključno 
s „plavajočimi cestami“ in drugo 
infrastrukturo. Tovrstni razvoj na šotišču 
bo neizogibno povzročil izsušitev obsežnih 
območij šotnega močvirja ter izpust 
shranjenega ogljika v ozračje in 
posledično nastanek ogljikovega dioksida. 

Or. en
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Obrazložitev

Šotišče je ponor ogljika. Gradnja vetrnic, „plavajočih cest“ in druge infrastrukture povzroča 
motnje naravnega sušenja in izsuševanje šote, ki zato izpušča velike količine ogljikovega 
dioksida v ozračje, kar ustvarja več ogljikovih emisij, kot jih bodo vetrnice kdaj koli 
prihranile.

Predlog spremembe 17
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

42a. Na podlagi poročil in analiz, 
pripravljenih v okviru Združenih narodov 
in Svetovne banke marca 2008, je treba 
zadostiti še enemu merilu glede 
proizvodnje biogoriv, tj. treba je zagotoviti 
trajnost proizvodnje hrane in preprečiti 
pomanjkanje hrane. 

Or. cs

Predlog spremembe 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Da bi preprečili nesorazmerne upravne 
obremenitve, je treba določiti seznam 
privzetih vrednosti za običajne proizvodne 
verige biogoriv. Pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva morajo biti vedno 
upravičena do prihrankov toplogrednih 
plinov, določenih s tem seznamom. Kadar 
je privzeta vrednost za prihranke 
toplogrednih plinov iz proizvodih procesov 

(45) Da bi preprečili nesorazmerne upravne 
obremenitve, je treba določiti seznam 
privzetih vrednosti za običajne proizvodne 
verige biogoriv. Pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva morajo biti vedno 
upravičena do prihrankov toplogrednih 
plinov, določenih s tem seznamom, hkrati 
pa je treba zagotoviti, da v nobenem 
primeru niso diskriminirane države 
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pod zahtevano minimalno ravnijo 
prihrankov toplogrednih plinov, je treba od 
proizvajalcev, ki želijo dokazati, da 
izpolnjujejo minimalno raven, zahtevati, da 
dokažejo, da so dejanske emisije, ki 
nastajajo pri njihovih proizvodnih procesih, 
nižje od tistih, predpostavljenih v izračunu 
privzetih vrednosti.

članice in regije, v katerih so zemljišča 
zaradi značilnosti tal, podnebja in 
proizvodnje surovin nerodovitna. Kadar je 
privzeta vrednost za prihranke 
toplogrednih plinov iz proizvodih procesov 
pod zahtevano minimalno ravnijo 
prihrankov toplogrednih plinov, je treba od 
proizvajalcev, ki želijo dokazati, da 
izpolnjujejo minimalno raven, zahtevati, da 
dokažejo, da so dejanske emisije, ki 
nastajajo pri njihovih proizvodnih procesih, 
nižje od tistih, predpostavljenih v izračunu 
privzetih vrednosti.

Or. es

Obrazložitev

Treba se je izogniti diskriminaciji med državami članicami in tretjimi državami.

Predlog spremembe 19
Jill Evans

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To je zajeto v direktivi o kakovosti goriva.
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Predlog spremembe 20
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

črtano

Or. cs

Predlog spremembe21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Ukrepe podpore, sprejete na podlagi te 
direktive, ki predstavljajo državno pomoč v 
smislu člena 87 Pogodbe, je treba na 
podlagi člena 88(3) Pogodbe priglasiti 
Komisiji in ta jih mora pred izvedbo 
odobriti. Podatki, predloženi Komisiji na 
podlagi te direktive, ne nadomeščajo 
obveznosti držav članic v okviru 
obveznosti obveščanja na podlagi člena 
88(3) Pogodbe.

(51) Države članice, regije in lokalne 
oblasti bodo lahko določile pomoč za 
obnovljive vire energije, saj so sprva dražji 
od energije, ki jo nadomeščajo, pod 
pogojem da prodor energetskega trga 
potrošnikom ne bo prinesel kratkoročnih 
komercialnih koristi ali nižjih cen. Ukrepe 
podpore, sprejete na podlagi te direktive, ki 
predstavljajo državno pomoč v smislu 
člena 87 Pogodbe, je treba na podlagi člena 
88(3) Pogodbe priglasiti Komisiji in ta jih 
mora pred izvedbo odobriti. Podatki, 
predloženi Komisiji na podlagi te direktive, 
ne nadomeščajo obveznosti držav članic v 
okviru obveznosti obveščanja na podlagi 
člena 88(3) Pogodbe.

Or. es
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Obrazložitev

Najboljši način dajanja podpore alternativnim virom energije v državah članicah je, da se jih 
vključi v javno pomoč za spodbujanje takih virov energije.

Predlog spremembe 22
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

51 a. Ugotovljene so bile možnosti, da bi 
vzpostavili gospodarsko rast z inovacijami 
in trajnostno konkurenčno energetsko 
politiko. Proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov je pogosto odvisna od 
lokalnih ali regionalnih malih in srednjih 
podjetij. Priložnosti za rast in delovna 
mesta, ki jih prinašajo regionalne in 
lokalne naložbe v obnovljive vire energije 
v državah članicah in njihovih regijah, so 
pomembne.  Zato morajo Komisija in 
države članice podpreti nacionalne in 
regionalne razvojne ukrepe na teh 
področjih, spodbujati izmenjavo 
najboljših praks pri proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov med lokalnimi in 
regionalnimi razvojnimi pobudami ter 
spodbujati financiranje iz strukturnih 
skladov na tem področju; 

Or. en

Predlog spremembe 23
Jill Evans

Predlog direktive
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
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energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v sektorju prometa v vsaki državi 
članici do leta 2020 države članice ne 
morejo doseči v zadostni meri in se lahko 
zaradi obsega ukrepanja bolje dosežejo na 
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

virov v skupni porabi energije v Skupnosti
do leta 2020 države članice ne morejo 
doseči v zadostni meri in se lahko zaradi 
obsega ukrepanja bolje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 v direktivi o obnovljivih virih energije predlagal cilj 10 % za 
biogoriva do leta 2020. Voditelji držav in vlad pa so postavili določene predpogoje, in sicer, 
da mora biti proizvodnja trajnostna in da mora biti druga generacija na voljo na tržišču. Od 
marca 2007 je vedno več dokazov, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni. 10-odstotni cilj je treba 
zato opustiti.

Predlog spremembe 24
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v sektorju prometa v vsaki državi 
članici do leta 2020 države članice ne 
morejo doseči v zadostni meri in se lahko 
zaradi obsega ukrepanja bolje dosežejo na 
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v skupni porabi energije v Skupnosti 
do leta 2020 države članice ne morejo 
doseči v zadostni meri in se lahko zaradi 
obsega ukrepanja bolje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
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načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

Or. cs

Predlog spremembe 25
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 2  odstavek e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „tekoče biogorivo“ pomeni tekoče 
gorivo za energetske namene, proizvedeno 
iz biomase;

(e) „biomasa za proizvodnjo energije“ 
pomeni trdno, plinasto ali tekoče gorivo za 
energetske namene, proizvedeno iz 
biomase;

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja zajema vso energijo, proizvedeno iz biomase, in ne samo tisto, ki se uporablja kot 
gorivo v prometnem sektorju ali kot tekoče gorivo v ogrevanju in proizvodnji električne 
energije. Zato je bistveno, da se opredeli ustrezni pojem.

Predlog spremembe 26
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 2  odstavek f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „biogorivo“ pomeni tekoče ali plinasto 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu, 
proizvedeno iz biomase;

(f) „pogonsko gorivo za promet iz 
biomase“ pomeni tekoče ali plinasto 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu, 
proizvedeno iz biomase;

Or. en
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Obrazložitev

Biomasa za proizvodnjo energije se uporablja na veliko različnih načinov, med njimi tudi za 
ogrevanje in proizvodnjo električne energije ter za pogonska goriva v prometu. V tem izrazu 
je ta razlika jasna.

Predlog spremembe 27
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 2  odstavek f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f a. „območje visoke ohranitvene 
vrednosti“ pomeni:
(i) območja z visoko vsebnostjo biotske 
raznovrstnosti (na primer endemičnost, 
ogrožene vrste, zavetja), ki je pomembna v 
svetovnem, regionalnem ali nacionalnem 
merilu;
(ii) velika območja zemeljskega površja, 
pomembna v svetovnem, regionalnem ali 
nacionalnem merilu, kjer obstajajo za 
življenje sposobne populacije večine ali 
vseh v naravi živečih primerkov vrste v 
naravni razporeditvi in količini;
(iii) območja z redkimi ali ogroženimi 
ekosistemi;
(iv) območja, življenjsko pomembna za 
ekosisteme v izrednih razmerah (na primer 
zaščita porečij, obvladovanje erozije);
(v) območja, življenjsko pomembna za 
lokalne skupnosti (na primer  za 
preživljanje, zdravje);

(vi) območja ključnega pomena za 
tradicionalno kulturno identiteto lokalnih 
skupnosti (območja z velikim kulturnim, 
ekološkim, ekonomskim ali verskim 
pomenom, opredeljena v sodelovanju z 
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zadevnimi lokalnimi skupnostmi);

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti visoko ohranitveno vrednost, saj je to temelj člena 15, ki zagotavlja 
trajnost goriv iz biomase, zlasti v smislu ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekološke 
celovitosti. Visoko ohranitveno vrednost (High Conservation Value ali HCV) opredeljujejo 
številne organizacije, med njimi tudi Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN) in Svetovna 
banka, uporablja pa se tudi v mednarodnem sistemu certificiranja lesa Sveta za nadzor nad 
gozdovi (FSC).

Predlog spremembe 28
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 2  odstavek f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f b. „neizkoriščeno, degradirano ali mejno 
zemljišče“ pomeni zemljišče, ki po 
letu 1990 ni bilo mokrišče ali pokrito z 
gozdom, ki nima velike ohranitvene 
vrednosti ali ni zraven takega zemljišča, 
znotraj naravnih območij velike vrednosti 
ali na zaščitenih območjih, ter ki vsaj 
10 let ni bilo uporabljeno v kmetijstvu;

Or. en

Obrazložitev

Neizkoriščena, mejna in degradirana zemljišča je treba opredeliti v tej direktivi. Definicija 
mora biti oblikovana jasno za zagotovitev, da ta zemljišča, če se jih izkorišča za pridobivanje 
biomase za pogonska goriva v prometu, nimajo visoke ohranitvene vrednosti ali velikih zalog 
ogljika ter da niso sicer uporabljana za proizvodnjo hrane. Visoka ohranitvena vrednost je 
mednarodno priznan status, ki varuje biotsko raznovrstnost in ekološko celovitost. Leto 1990 
je v okviru Kjotskega protokola dogovorjeno kot mejno leto za krčenje gozdov.
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Predlog spremembe 29
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 3  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

črtano

Pri izračunu skupne porabljene energije v 
prometu za namene prvega pododstavka se ne 
upoštevajo naftni derivati, ki niso bencin in 
dizelsko gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 v direktivi o obnovljivih virih energije predlagal cilj 10 % za 
biogoriva do leta 2020. Voditelji držav in vlad pa so postavili določene predpogoje, in sicer, 
da mora biti proizvodnja trajnostna in da mora biti druga generacija na voljo na tržišču. Od 
marca 2007 je vedno več dokazov, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni. 10-odstotni cilj je treba 
zato opustiti.

Predlog spremembe30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive
Člen 3  odstavek 3, pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2015 najmanj enak 7,5 %, 
v letu 2020 pa najmanj enak 7,5 % končne 
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državi članici. porabe energije v prometu v tej državi 
članici. Od leta 2015 se povečanje deleža 
energije iz obnovljivih virov doseže na 
račun biogoriv druge generacije, vodika 
ali električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije.

Or. es

Obrazložitev

Pri upoštevanju naporov, ki jih mora narediti prevozni sektor, je treba določiti vmesni cilj do 
leta 2015. Od tega datuma naprej je treba omejiti uporabo biogoriv prve generacije in 
spodbuditi uporabo drugih virov energije, prijaznejših do okolja.

Predlog spremembe 31
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Člen 3  odstavek 3, alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije v prometu v tej 
državi članici v letu 2020 enak deležu, za 
katerega država članica oceni, da je 
dosegljiv.

Or. cs

Obrazložitev

Čeprav je bila marca 2007 na Evropskem svetu v Bruslju sprejeta odločitev, da se do 
leta 2020 v vsaki državi članici vzpostavi 10-odstotni delež biogoriv v skupni porabi goriv v 
prometu, je treba glede na zmanjševanje obsega zemljišč za proizvodnjo hrane odgovornost 
za takšno odločitev prepustiti državam članicam.
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Predlog spremembe 32
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 4  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme 
nacionalni akcijski načrt. V nacionalnih 
akcijskih načrtih so določeni cilji držav 
članic za deleže energije iz obnovljivih 
virov v prometu, električni energiji ter 
ogrevanju in hlajenju v letu 2020 ter 
ustrezni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za 
dosego teh ciljev, vključno z nacionalnimi 
politikami za razvoj obstoječih virov 
biomase in mobilizacijo novih virov 
biomase za različne načine uporabe ter 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da se 
izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

1. Vsaka država članica sprejme akcijski 
načrt za energijo iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Naslov opredeljuje akcijske načrte, ki se nanašajo izključno na energijo iz obnovljivih virov, 
da se jih tako loči od drugih akcijskih načrtov v zvezi z energijo. O akcijskih načrtih za 
energijo iz obnovljivih virov se je Evropski parlament sporazumel v okviru poročila INI o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v Evropi, ki ga je pripravila evropska poslanka Britta 
Thomsen (resolucija EP št. P6-TA(2007)0406 z dne 25. septembra 2007).

Predlog spremembe 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica sprejme nacionalni Vsaka država članica sprejme nacionalni 
akcijski načrt na podlagi akcijskih načrtov 
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akcijski načrt. za energetiko, izdelanih na lokalni in 
regionalni ravni ter usklajenih z 
regionalnimi politikami in politikami rabe 
zemljišč. Države članice se morajo pri 
pripravi nacionalnih akcijskih načrtov 
zgodaj dejavno posvetovati z regionalnimi 
in lokalnimi oblastmi ter jih vključiti v 
proces priprave.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v 
letu 2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, tudi na 
regionalni in lokalni ravni, vključno z 
nacionalnimi in regionalnimi politikami za 
razvoj obstoječih virov biomase in 
mobilizacijo novih virov biomase za 
različne načine uporabe ter ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti, da se izpolnijo zahteve iz 
členov 12 do 17; EU nato lokalnim in 
regionalnim oblastem zagotovi podrobne 
smernice glede dejavne vloge in 
pristojnosti, ki jih imajo pri izvajanju teh 
načrtov, in sicer s praktičnimi primeri 
uporabe energije iz obnovljivih virov na 
podlagi obstoječih najboljših praks.

Or. en

Predlog spremembe 34
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 4  odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Kadar več držav članic namerava 
skupaj uresničiti cilje, vsaka od teh držav 
članic v svojem nacionalnem načrtu za 
energijo iz obnovljivih virov določi 
podrobnosti ustreznih sporazumov.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovile večjo prilagodljivost pri doseganju vmesnih ciljev in ciljev za leto 2020 za 
energijo iz obnovljivih virov, imajo države članice poleg nacionalnih programov podpore na 
izbiro tudi možnost prostovoljnega sodelovanja preko dodatnih instrumentov prožnosti, kot so 
sistem potrdil o prenosu ali skupni projekti iz odstavka (c) člena 9 te direktive. Vsaka država 
članica, ki se odloči za to možnost, mora skupni sporazum podrobno opisati v svojem 
akcijskem načrtu za obnovljive vire energije.

Predlog spremembe 35
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 4  odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Komisija usmerja države članice tako, 
da vsaj do 30. junija 2009 zagotovi 
obvezujočo predlogo akcijskega načrta za 
energijo iz obnovljivih virov, ki vsebuje 
naslednje minimalne zahteve:
(a) referenčno statistiko držav članic o 
deležu energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije za leto 2005 in 
zadnje razpoložljivo leto, pri čemer 
končno porabo energije opredeljujejo:
– trda goriva, nafta, plin, obnovljivi viri 
energije, električna energija in toplota 
(pridobljena topota, daljinsko ogrevanje); 
toplota in električna energija, pridobljeni 
iz obnovljivih in neobnovljivih virov;
– sektorji: industrija, gospodinjstva, 
storitve in promet;
– električna energija (razen električne 
energije za ogrevanje), toplota (vključno z 
električno energijo za ogrevanje) in 
promet; v vseh primerih iz obnovljivih in 
neobnovljivih virov energije;
(b) obvezujoče nacionalne splošne cilje 
držav članic za delež energije iz 
obnovljivih virov v končni porabi energije 
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v letu 2020 iz dela A priloge I;
(c) obvezujoče nacionalne najnižje 
vmesne cilje držav članic iz dela B 
priloge I;
(d) obvezujoče nacionalne cilje za 
leto 2020 in vmesne cilje za delež energije 
iz obnovljivih virov v električni energiji, 
ogrevanju in hlajenju ter prometu:
(i) obvezujoče cilje za delež energije iz 
obnovljivih virov v električni energiji:
– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v električni energiji v 
letu 2020 v skladu z delom A priloge I;
– nacionalne vmesne cilje za delež 
energije iz obnovljivih virov v električni 
energiji v skladu z delom B priloge I;
(ii) obvezujoče cilje za delež energije iz 
obnovljivih virov v ogrevanju in hlajenju:
– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v ogrevanju in hlajenju 
v letu 2020 v skladu z delom A priloge I;
– nacionalne vmesne cilje za delež 
energije iz obnovljivih virov v ogrevanju 
in hlajenju v skladu z delom B priloge I;
(iii) obvezujoče cilje za delež energije iz 
obnovljivih virov v prometu:
– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v prometu v letu 2020 v 
skladu z delom A priloge I;
– nacionalne vmesne cilje za delež 
energije iz obnovljivih virov v prometu v 
skladu z delom B priloge I;
(e) ukrepe za doseganje teh ciljev:
(i) preglednico vseh ukrepov v zvezi s 
spodbujanjem uporabe energije iz 
obnovljivih virov;
(ii) ukrepe o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov v električni 
energiji:
– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
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politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz členov 12–14;
(iii) ukrepe o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov v ogrevanju 
in hlajenju:
– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz členov 12 in 13;
(iv) ukrepe o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov v prometu:
– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz členov 12 in 13 ter členov 15–17;
(v) posebne ukrepe o spodbujanju 
uporabe energije iz biomase:
– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izkoriščanje novih 
virov biomase ob upoštevanju naslednjih 
načel:
• količina biomase, potrebna za dosego 
ciljev;
• opredelita se vrsta in izvor biomase;
• razpoložljivost/potencial/uvoz biomase se 
mora ujemati s ciljem;
• treba je opredeliti ukrepe za povečanje 
razpoložljivosti biomase ob upoštevanju 
drugih uporabnikov biomase (sektorji v 
kmetijstvu in gozdarstvu);
(f) ocene:
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(i) pričakovani skupni prispevek vsake 
tehnologije obnovljivih virov energije za 
dosego obvezujočih ciljev za leto 2020 in 
obvezujočih vmesnih ciljev za delež 
energije iz obnovljivih virov v električni 
energiji, ogrevanju in hlajenju ter 
prometu;
(ii) bruto in končno porabo energije za 
leto 2020 v primeru nespremenjenega 
stanja in v primeru najučinkovitejše 
porabe;

(iii) strateško okoljsko presojo iz Direktive 
št. 2001/42/ES, ki vključuje koristi uporabe 
energije iz obnovljivih virov za okolje in vplive 
nanj.

Or. en

Obrazložitev

Večina prizadevanj EU na področju obnovljivih virov energije bo izhajala iz izboljšanja 
nacionalnih okvirov za naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Komisija mora 
zato državam članicam do 31. marca 2010 zagotoviti usklajeno predlogo nacionalnega 
akcijskega načrta za obnovljive vire energije, da bi olajšala predstavitev nacionalnih 
akcijskih načrtov in njihovo poznejšo analizo.

Predlog spremembe 36
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 4  odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice o svojih nacionalnih
akcijskih načrtih obvestijo Komisijo 
najpozneje do 31. marca 2010.

2. Države članice o svojih akcijskih načrtih 
za energijo iz obnovljivih virov obvestijo 
Komisijo najpozneje do 31. marca 2010.

Or. en

Obrazložitev

Naslov opredeljuje akcijske načrte, ki se nanašajo izključno na energijo iz obnovljivih virov, 
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da se jih tako loči od drugih akcijskih načrtov v zvezi z energijo. O akcijskih načrtih za 
energijo iz obnovljivih virov se je Evropski parlament sporazumel v okviru poročila INI o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v Evropi, ki ga je pripravila evropska poslanka Britta 
Thomsen (resolucija EP št. P6-TA(2007)0406 z dne 25. septembra 2007).

Predlog spremembe 37
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 4  odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Komisija lahko v treh mesecih po tem, 
ko jo država članica obvesti o svojem 
akcijskem načrtu za energijo iz 
obnovljivih virov iz odstavka 2, zavrne ta 
načrt ali kateri koli njegov del, če ne 
vsebuje vseh zahtevanih elementov iz 
odstavka 1b ali ni skladen z obvezujočimi 
cilji iz priloge I. V tem primeru država 
članica predlaga spremembe; akcijski 
načrt ni sprejet, dokler Komisija ne potrdi 
sprememb. Komisija vsako odločitev o 
zavrnitvi načrta utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili ustrezno spremljanje napredka držav članic, pri čemer bo vsako 
neizpolnjevanje obravnavano nemudoma in učinkovito, je treba sprejeti natančnejše postopke 
glede predloženih akcijskih načrtov za obnovljive vire energije. Slednji morajo biti obvezujoči 
za države članice.
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Predlog spremembe 38
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 12  odstavek 1, pododstavek f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči postopki za izdajo dovoljenj 
in

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, za decentralizirane naprave na 
obnovljive vire, kot so fotonapetostne 
naprave, solarne termalne naprave, male 
peči na biomaso, mali bioplinski 
mikrokogeneratorji, pa bo treba namesto 
pridobiti dovoljenje zgolj obvestiti 
pristojni vladni organ; and

Or. en

Obrazložitev

Preprosto obveščanje namesto obremenjujočih postopkov za izdajo dovoljenj bo pospešilo 
preboj malih in decentraliziranih obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 39
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 12  odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah.

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali 

(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
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obnovljivih virov energije.

Or. en

Obrazložitev

Obvezna inštalacija obnovljivih virov energije v vse nove zgradbe in pri večjih prenovah je 
ključnega pomena za pospešitev prodora obnovljivih energij.

Predlog spremembe 40
Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 12  Odstavek 4  Uvod in črka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih 
stavbah. Kakršna koli izjema iz te 
minimalne zahteve mora biti pregledna in 
mora temeljiti na merilih, ki se nanašajo 
na: 

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali

(a) energetsko učinkovitost stavb, ki se 
določi s kombinacijo izolacijskih 
standardov in vgrajenih sistemov 
ogrevanja, vključno s kombinirano 
proizvodnjo toplote in električne energije.

Or. de

Obrazložitev

Pri novogradnjah je uporaba obnovljivih virov energije pogosto dostopna brez visokih 
dodatnih stroškov. Vendar je naložbenikom treba pustiti odprte nadaljnje tehnoložke 
možnosti, saj te pogosto pomenijo cenejši prispevek h ciljem zanesljivosti oskrbe in boja proti 
podnebnim spremembam. Pri že obstoječih stavbah pa naknadna vgradnja naprav za 
izkoriščanje obnovljivih virov energije pogosto pomeni visoke dodatne stroške, ki se od 
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primera do primera močno razlikujejo. Za takšne primere je državna finančna pomoč bolj 
smiselna od gradbenih predpisov, ki bi povzročili visoke stroške in zapletene inšpekcijske 
postopke pri obstoječih stavbah.

Predlog spremembe 41
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 12  odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice in njihove regionalne 
in lokalne oblasti bodo od leta 2010 dlje 
proaktivno spodbujale koncepte plus 
energetskih stanovanjskih objektov za 
upravne in zasebne stanovanjske objekte 
ter poskrbele, da bodo plus energetske 
zgradbe najkasneje leta 2015 postale 
obvezne.
Države članice in njihove regionalne in 
lokalne oblasti zahtevajo, da zgradbe 
javnih ali poljavnih organov na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
postanejo vodilni projekti za uporabo 
obnovljivih energij in od leta 2012 dalje 
uporabljajo plus energetske standarde.

Strehe vseh javnih ali poljavnih zgradb bodo 
tretjim osebam na razpolago za naložbe v 
obrate za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bodo s svojimi lokalnimi in regionalnimi organi usklajevale koncepte za 
prenovo obstoječega stavbnega fonda, modernizacijo obstoječega ali gradnjo novega 
daljinskega ogrevanja in hlajenja ter uvajanje obnovljivih energij.
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Predlog spremembe 42
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 12  odstavek 5, pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
energijo iz obnovljivih virov, ki dosegajo 
znatno manjšo porabo energije, predvsem v 
urbanih okoljih, kjer so ti sistemi zlasti 
uporabni. Države članice uporabijo 
energetske znake ali znake za okolje ali 
druge ustrezne certifikate ali standarde, 
oblikovane na nacionalni ali evropski 
ravni, kadar ti obstajajo, kot podlago za 
spodbujanje teh sistemov in naprav.

Or. en

Obrazložitev

S stališča regionalne politike EU je v zvezi s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije za 
ogrevalne in hladilne sisteme pomembno poudariti urbano razsežnost spodbujanja rabe 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 43
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 12  odstavek 5  pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, 
ki izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke za zrak iz okolja ne veljajo za obnovljiv vir energije, ampak za zahtevo v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo v skladu z Direktivo 2006/32/ES (učinkovitost rabe končne 
energije in energetske storitve).

Predlog spremembe 44
Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 13  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili.

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih 
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk, če takšni sistemi še ne obstajajo v 
okviru ustreznih nacionalnih programov
usposabljanja. Ti sistemi morajo temeljiti 
na merilih, opredeljenih v Prilogi IV.
Vsaka država priznava certifikate, ki jih 
podelijo druge države v skladu s temi 
merili.

Or. de

Obrazložitev

Glede na visoke standarde obrtnega usposabljanja v državah članicah je predlagani sistem 
certificiranja preveč daljnosežen.
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Predlog spremembe 45
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 13  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili.

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih 
fotonapetostnih in solarnih termalnih 
sistemov ter geotermalnih sistemov. Ti 
sistemi morajo temeljiti na merilih, 
opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka država 
priznava certifikate, ki jih podelijo druge 
države v skladu s temi merili.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke za zrak iz okolja ne izpolnjujejo pogojev za direktivo o obnovljivih virih 
energije, medtem ko jih toplotne črpalke za geotermalno energijo izpolnjujejo.

Predlog spremembe46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive
Člen 13  odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice se dogovorijo o 
vzpostavitvi sodelovanja, ki bo vključevalo 
tudi regionalne in lokalne oblasti, da bi te 
v celoti sodelovale pri programih 
obveščanja, ozaveščanja, usmerjanja in 
usposabljanja.

Or. es
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Obrazložitev

Regionalne in lokalne oblasti igrajo pomembno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju, 
občani se nanje vse pogosteje obračajo s prošnjo za boljšo kakovost obveščanja.

Predlog spremembe 47
Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 14  odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije.
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije.
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema 
in če to ni v škodo delovanju obratov za 
hkratno proizvodnjo toplote in električne 
energije.

Or. de

Obrazložitev

Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in soproizvodnja tolote in električne energije 
sta instrumenta, ki sta oba usmerjena v povečanje zanesljivosti oskrbe in boj proti podnebnim 
spremembam, zato ju je treba obravnavati kot enakovredna pri doseganju teh ciljev. V 
posameznih primerih je treba pri ocenjevanju prispevka zadevnega obrata k zanesljivosti 
oskrbe in boju proti podnebnim spremembam upoštevati tudi ekonomski vidik. 
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Predlog spremembe 48
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 14  odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Evropska komisija in zadevne države 
članice bodo izoblikovale usklajen pristop 
za razvoj vetrne energije na morju in 
energije morja v Severnem in Baltskem 
morju. Del načrta bodo tudi 
poenostavljeni postopki izdajanja 
dovoljenj. Potrebna omrežna 
infrastruktura na morju in na kopnem bo 
prednostni projekt pobude vseevropskih 
omrežij. 
Evropska komisija in zadevne države 
članice bodo oblikovale usklajen pristop 
za razvoj vetrnih in sončnih toplotnih 
električnih zmogljivosti v Sredozemlju v 
državah članicah EU ter v državah 
nečlanicah. Potrebna omrežna
infrastruktura bo prednostni projekt 
pobude vseevropskih omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj potenciala energije vetra in morja v Severnem in Baltskem morju ter razvoj potenciala 
sončne toplotne in vetrne energije v Sredozemlju bo lažji z usklajenim pristopom in bi moral 
biti prednostna naloga pobude vseevropskih omrežij.
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Predlog spremembe 49
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 14, odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8c . Države članice ter njihove regionalne 
in lokalne oblasti sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj infrastrukture za 
daljinsko ogrevanje, ki se bo prilagajala 
razvoju proizvodnje centralnega 
ogrevanja in hlajenja v velikih obratih na 
biomaso, sončno energijo in geotermalno 
energijo. V nacionalnih akcijskih načrtih 
bodo države članice ocenile, kakšno novo 
infrastrukturo potrebujejo za vključitev 
centralno proizvedenega ogrevanja in 
hlajenja iz obnovljivih virov v količinah, 
potrebnih za dosego nacionalnega cilja za 
leto 2020.

Or. en

Obrazložitev

Široka uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju in hlajenju bo odvisna od 
razpoložljivosti potrebne infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje. Nacionalni, 
regionalni in lokalni organi imajo pri tem ključno vlogo.

Predlog spremembe 50
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 1  pododstavek c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) upravičenost do finančne podpore za 
porabo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv.

(e) upravičenost do finančne podpore za 
porabo biomase za proizvodnjo energije.
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Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja zajema vso energijo, proizvedeno iz biomase, in ne samo tisto, ki se uporablja kot 
gorivo v prometnem sektorju. Trajnostna merila, določena v tem členu, ne smejo biti omejena 
zgolj na pogonska goriva v prometu, saj ima lahko vsaka proizvodnja biomase, tudi za 
proizvodnjo toplote in električne energije, učinke, ki jih je treba upoštevati.

Predlog spremembe51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 2, pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v januarju 2008, se prvi 
pododstavek uporablja od 1. aprila 2013.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki jih proizvedejo obrati, 
ki so obratovali v juniju 2009, se prvi 
pododstavek uporablja od 
1. januarja 2015.

Or. es

Obrazložitev

V sedanji ubeseditvi bo veliko regij EU, ki so v okviru shem podpor spodbujale proizvodnjo 
biogoriv, izključenih iz ureditev za doseganje ciljev te direktive. Udeležencem je treba dati na 
voljo ustrezno časovno obdobje, da proizvodne procese prilagodijo strožjim zahtevam te 
direktive o emisijah, in jim s tem zagotoviti pravno gotovost.
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Predlog spremembe 52
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Goriva v prometu iz biomase, 
upoštevana za namene iz odstavka 1, 
vključujejo goriva, proizvedena iz:
(a) odpadkov in ostankov, vključno z 
bioplinom;
(b) surovin, pridobljenih na 
neizkoriščenem, degradiranem ali 
mejnem zemljišču, če pomeni uporaba 
takega zemljišča v obdobju 10 let neto 
prihranek pri emisijah ogljika;

(c) surovin, ki ne povzročijo posrednih ali 
neposrednih emisij, povezanih s spremembo 
uporabe zemljišča. 

Or. en

Predlog spremembe 53
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, tj. zemljišču, ki je imelo v
januarju 2008 ali po januarju 2008 enega 
od naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:

3. Biomasa za energetske namene, ki niso 
goriva v prometu, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvede iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, razen če izvira iz zakonitih 
in zakonsko urejenih tokov odpadkov ali 
ostankov lesa, ki so del legitimnih praks 
okoljevarstvenega upravljanja. To 
vključuje zemljišče, ki je imelo v letu 1990 
ali po letu 1990 enega od naslednjih 
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statusov, ne glede na to, ali ima zemljišče 
še vedno ta status:

(-a) območje visoke ohranitvene 
vrednosti;

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;

(b) območja, določena za namene varstva
okolja, razen če so na voljo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v te 
namene;

(b) območja, določena za namene varstva 
okolja, razen če so na voljo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v te 
namene;

(c) travinje z veliko biološko 
raznovrstnostjo, tj. travinje z velikim 
številom vrst, ki ni pognojeno in okrnjeno.

(c) travinje z veliko biološko 
raznovrstnostjo, tj. travinje, ki ohranja 
naravno sestavo vrst, ekološke značilnosti 
in procese ter ki ni pognojeno.

Komisija določi merila in geografski obseg 
za opredelitev travinj, ki jih zajema 
točka (c). Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Komisija določi merila in geografski obseg
za opredelitev travinj, ki jih zajema 
točka (c). Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Or. en

Predlog spremembe 54
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo 
januarja 2008 enega od naslednjih 
statusov in tega statusa nima več:

4. Surovine, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, upoštevnih za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo iz:

(a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je pokrito ali 
nasičeno z vodo stalno ali večji del leta, 

(a) gozdov, s katerimi se gospodari in se 
jih izkorišča v skladu z merili Ministrske 
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vključno z nedotaknjenimi šotišči; konference o varstvu gozdov v Evropi za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi ali 
primerljivimi merili, določenimi v drugih 
postopkih regionalne gozdarske politike in 
skladnimi z nacionalno zakonodajo o 
gozdovih in varstvu okolja;

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 1 hektar, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 30% 
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ.

(b) mokrišč, tj. zemljišč, ki so pokrita ali 
nasičena z vodo stalno ali večji del leta, 
vključno z nedotaknjenimi šotišči; šota, 
pridobljena za namene iz odstavka 1, ne 
sme presegati naravnega letnega 
prirastka.

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, 
če je imelo zemljišče ob času, ko je bila 
surovina pridobljena, enak status, kot ga 
je imelo januarja 2008.

Or. en

Obrazložitev

Bilo bi koristno uporabiti šoto kot obnovljiv vir energije, vendar pod pogoji, ki zagotavljajo 
njeno trajnostno rabo.

Predlog spremembe 55
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo 
januarja 2008 enega od naslednjih 
statusov in tega statusa nima več:

4. Biomasa za energetske namene, ki niso 
goriva v prometu, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvede iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo v 
letu 1990 enega od naslednjih statusov in 
tega statusa nima več:

(a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je pokrito ali 
nasičeno z vodo stalno ali večji del leta, 
vključno z nedotaknjenimi šotišči;

(a) mokrišče; 

(aa) šotišče;
(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
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zemljišče, ki zajema več kot 1 hektar, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 30%
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ; 

zemljišče, ki zajema več kot pol hektarja, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, katerih 
krošnje pokrivajo več kot 10 % površine, ali 
drevesi, ki lahko te pragove dosežejo in situ; 

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, če je 
imelo zemljišče ob času, ko je bila surovina 
pridobljena, enak status, kot ga je imelo 
januarja 2008.

(ba) savana ali grmišče, tj. mešano območje, 
poraslo z drevesi, grmovjem in travo, z 
bogatimi zalogami ogljika;

(bb) trajno travinje, to so pašniki s travno 
vegetacijo, ki se uporabljajo za pašo najmanj 
20 let.

Or. en

Predlog spremembe 56
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 15  odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane znotraj ali zunaj ozemlja 
Skupnosti, se biomasa za energetske 
namene ne upošteva za namene iz 
odstavka 1, razen če so surovine, iz 
katerih je pridobljena, pproizvedene v 
skladu z naslednjimi merili: 
(a) spoštovanje ozemeljskih pravic 
lokalnih skupnosti in domorodnih 
ljudstev, opredeljenih v deklaraciji ZN o 
pravicah domorodnih ljudstev in drugih 
ustreznih mednarodnih okvirih, v smislu, 
da:
– se lahko dokaže pravica do uporabe 
zemljišča in ji ne nasprotujejo lokalne 
skupnosti z dokazljivimi pravicami;
– uporaba zemljišča za pridobivanje 
biomase za energetske namene ne 
zmanjšuje zakonskih pravic ter pravic 
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glede običajev in tradicij drugih 
uporabnikov brez njihove prostovoljne in 
predhodne privolitve po predhodni 
seznanitvi;
(b) postopki posvetovanja in komunikacije 
z lokalnimi prebivalci in interesnimi 
skupinami preko njihovih organov;
(c) skladnost z nacionalno zakonodajo o 
zdravju in varnosti pri delu ter o najnižjih 
plačah;
(d) skladnost z ustreznimi konvencijami in 
priporočili Mednarodne organizacije dela; 
(e) pogodbe z malimi kmetijskimi 
posestniki, ki so razumne in pregledne ter 
se jih spoštuje.  Zlasti:
– se dogovorjena plačila izvršijo 
pravočasno, vsi stroški, tarife in dajatve 
pa so vnaprej jasno obrazloženi in 
dogovorjeni;
– so jasno obrazložene cene vložkov, 
storitev in pridelkov; in

– so načrti povračila dolgov pregledni in 
imajo razumne obrestne mere.

Or. en

Predlog spremembe 57
Jill Evans

Predlog direktive
člen 15  odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice za namene iz odstavka 1 
ne smejo opustiti upoštevanja pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
pridobljenih v skladu s tem členom, iz 
drugih razlogov, povezanih s trajnostjo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 58
Jana Bobošíková

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a (novo) 
Trajnostna merila z vidika varne oskrbe s 

hrano
Pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv se ne sme prednostno pridelovati 
na zemljiščih, namenjenih proizvodnji 
hrane.

Or. cs

Obrazložitev

Učinek te direktive je treba obravnavati z upoštevanjem analiz Združenih narodov in Svetovne 
banke (ki so pokazale, da je glavni razlog za pomanjkanje hrane visoka cena proizvodnje 
biogoriv) ter nestrinjanja znanstvenega odbora Evropske agencije za okolje z načrtom Komisije 
(katerega namen je zagotoviti, da bo leta 2020 delež pogonskih biogoriv v skupni porabi 
pogonskih goriv 10-odstoten).

Predlog spremembe 59
Jill Evans

Predlog direktive
Člen 17  odstavek 1  pododstavek a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za biogoriva, če je privzeta vrednost za 
prihranke emisij toplogrednih plinov za 
proizvodne procese biogoriv določena v 
delu A ali B Priloge VII, z uporabo te 
privzete vrednosti;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Predlog direktive
Člen 19  odstavek 1  pododstavek c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Javna pomoč za podporo takim virom 
energije, med katere lahko spadajo tudi 
strukturni skladi za raziskave in razvoj 
energetske tehnologije v skladu z 
določbami Evropskega strateškega načrta 
za energetsko tehnologijo.

Or. es

Obrazložitev

Instrumenti Skupnosti, kot so strukturni skladi, bi lahko podprli raziskovalne, razvojne in 
inovacijske zmogljivosti na teh področjih.

Predlog spremembe 61
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 19  odstavek 1  pododstavek k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) ocenjeni vpliv naložb v proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov na regionalne 
razvojne cilje.

Or.
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Predlog spremembe 62

Jana BobošíkováPredlog direktive
Člen 20  odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija spremlja izvor pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
porabijo v Skupnosti, ter učinke njihove 
proizvodnje na rabo zemljišč v Skupnosti 
in glavnih tretjih državah, ki jih dobavljajo.
Spremljanje temelji na poročilih držav 
članic, predloženih v skladu s 
členom 19(1), poročilih ustreznih tretjih 
držav in medvladnih organizacij ter 
znanstvenih študijah in drugih ustreznih 
informacijah. Komisija tudi spremlja 
spremembe cen surovin, povezane z 
izkoriščanjem biomase za pridobivanje 
energije, ter s tem povezane pozitivne in 
negativne učinke na varnost hrane.

1. Komisija spremlja izvor pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
porabijo v Skupnosti, ter učinke njihove 
proizvodnje na rabo zemljišč v Skupnosti 
in glavnih tretjih državah, ki jih dobavljajo.
Spremljanje temelji na poročilih držav 
članic, predloženih v skladu s 
členom 19(1), poročilih ustreznih tretjih 
držav in medvladnih organizacij ter 
znanstvenih študijah in drugih ustreznih 
informacijah. Komisija tudi spremlja 
spremembe cen surovin, povezane z 
izkoriščanjem biomase za pridobivanje 
energije, ter s tem povezane pozitivne in 
negativne učinke na varnost oskrbe s hrano 
v tretjih državah, ki so glavne 
dobaviteljice biomase. Hkrati upošteva 
poročila Združenih narodov in Svetovne 
banke.

Or. cs

Obrazložitev

Sedanje analize Združenih narodov in Svetovne banke kažejo, da je glavni razlog za 
pomanjkanje hrane visoka cena proizvodnje biogoriv. Komisija mora upoštevati te študije.

Predlog spremembe 63
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 20  odstavek 5  pododstavek d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vpliv naložb držav članic in 
regionalnih oblasti v proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov na regionalno rast in 
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zaposlovanje.

Or. en

Predlog spremembe 64
Jill Evans

Predlog direktive
Priloga I  točka B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri okvirni usmeritvi iz člena 3(2) je treba 
upoštevati naslednje deleže energije iz 
obnovljivih virov:

Pri obveznih najnižjih vmesnih ciljih iz 
člena 3(2) je treba upoštevati naslednje 
deleže energije iz obnovljivih virov:

Or. en

Obrazložitev

Da bi se leta 2020 dosegli skupni cilji Evropske skupnosti in držav članic, je treba sprejeti 
tudi obvezne vmesne cilje. Usmeritev, predlagana v prilogi 1B, začne zelo nizko in pušča 
največjo vključitev obnovljivih virov energije za zadnja leta pred letom 2020. Če države 
članice omejitev ne bodo izpolnjevale, bodo zelo težko dosegle cilje za leto 2020. Zato bi jih 
bilo treba upoštevati kot najnižji minimum.
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