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Predlog spremembe 69
Peter Liese

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe ter člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe ter člena 95 Pogodbe v povezavi s 
členi 12(6), 15, 16 in 17,

Or. en

Predlog spremembe 70
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Kot je navedeno v delovnem 
dokumentu Komisije, SEC(2008)57, je 
programe podpore mogoče izključiti iz 
prizadevanj držav članic za podporo 
ukrepom za varstvo okolja. Ker sta 
energija in podnebje tesno povezani 
vprašanji, je treba države članice 
spodbuditi k vlaganju v okolju prijazne 
oblike proizvodnje energije, ki ne dodatno 
povečujejo emisij toplogrednih plinov. V 
okviru teh prizadevanj in za zagotovitev, 
da so splošni cilji držav članic doseženi, 
morajo države članice sprejeti ukrepe za 
zagotovitev, da se viri energije, ki ne 
prispevajo dodatnih emisij ogljikovega 
dioksida, ne obravnavajo kot manj 
ugodni,

Or. sv
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Obrazložitev

Kot dokazuje delovni dokument Komisije o podpori električne energije iz obnovljivih virov 
energije, SEC (2008)57, imajo finančne spodbude pomembno vlogo pri iskanju rešitve za 
podnebno politiko. Ker sta okolje in podnebje tesno povezani vprašanji, je treba države 
članice spodbujati k vlaganju v proizvodnjo energije, ki ne prispeva k dodatnim emisijam 
toplogrednih plinov, da se izpolnijo cilji kjotskega protokola in zmanjšajo te emisije. Iz vidika 
podnebja je neposredno neugodno imeti državne programe podpore, ki manj ugodno 
obravnavajo proizvodne vire, ki ne prispevajo k dodatnim emisijam toplogrednih plinov. 
Izkrivljene oblike državne pomoči lahko ovirajo razvoj prihodnjega trajnostnega sistema z 
diskriminacijo rešitev, ki so zlasti koristne v smislu zmanjševanja nastajanja ogljikovega 
dioksida.

Predlog spremembe 71
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših sredstev, 
s katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi 
uporabi v prometu.

(2) Poleg izboljšanja energetske 
učinkovitosti je večja uporaba energije iz 
biomase in drugih obnovljivih virov v 
prometnem sektorju eno od 
najučinkovitejših sredstev, s katerim lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte (kjer je zanesljivost oskrbe 
največji problem) in sektor usmerja v 
trajnostni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 72
Matthias Groote

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših sredstev, 
s katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 

(2) Zlasti je večja uporaba obnovljive 
energije v prometu eno od 
najučinkovitejših sredstev, s katerim lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
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zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 
v prometu.

uvožene nafte v prometu (v katerem je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 
v prometu.

Or. de

Obrazložitev

Odvisnosti od nafte v prometu ni mogoče rešiti le z uporabo biogoriv. Pri cilju 10-odstotnega 
deleža obnovljive energije do leta 2020 je treba upoštevati tudi uporabo vodika, 
proizvedenega z obnovljivo energijo, ali električne energije. Za večjo jasnost je treba v tem 
primeru govoriti o cilju obnovljivih virov energije v prometu.

Predlog spremembe 73
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. 

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. Medtem ko je 20-
odstotni skupni delež energije iz 
obnovljivih virov dobro utemeljen, je treba 
cilj 10-odstotnega deleža obnovljive 
energije v prometu natančno spremljati in 
redno preverjati.

Or. en
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Predlog spremembe 74
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da bi 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu lahko bila dosegljiva cilja, če 
bodo zagotovljene nove inovacije in 
tehnološki napredek, rešena vprašanja 
trajnosti in določen realni časovni okvir. 
Morebitni obvezni cilji morajo poslovni 
skupnosti zagotoviti dolgoročno stabilnost, 
ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo 
prehitro določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno 
uresničiti.

Predlog spremembe 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da je vsaj 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
dosegljiv cilj in da bo okvir, ki vključuje 
obvezne cilje, poslovni skupnosti zagotovil 
dolgoročno stabilnost, ki jo ta potrebuje za 
vzpostavitev gospodarstva, ki temelji na 
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investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. 

obnovljivi energiji.

Or. en

Obrazložitev

Svet in države članice so ocenili časovni načrt za obnovljivo energijo, ki ga je predlagala 
Komisija. Komisija mora pri oblikovanju uvodne izjave to upoštevati. Predlog spremembe to 
pojasnjuje.

Predlog spremembe 76
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. 

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da mora 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov v 
okviru, ki vključuje obvezne cilje, poslovni 
skupnosti zagotoviti dolgoročno stabilnost, 
ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

Or. it

Obrazložitev

20-odstotni cilj za obnovljive vire energije, skupaj z učinkovitimi prihranki energije v vseh 
sektorjih, je verodostojen in dosegljiv, medtem ko je zavezujoč 10-odstotni cilj za prometni 
sektor vprašljiv, zlasti če vključuje samo biogoriva.
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Predlog spremembe 77
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Države članice si morajo zlasti 
prizadevati za diverzifikacijo nabora 
obnovljive energije v prometnem sektorju.
Zato je treba 20 % celotnega 10-
odstotnega deleža obnovljive energije v 
prometnem sektorju doseči z obnovljivimi 
viri, ki niso biomasa. 

Or. en

Obrazložitev

Poudarjati in spodbujati je treba dejstvo, da je 10-odstotni delež v prometu mogoče doseči z 
vsemi oblikami obnovljive energije, ne le z biomaso. 

Predlog spremembe 78
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
energije na ravni celotne Skupnosti po letu 
2010. Potrdil je obvezni cilj 20-odstotnega 
deleža obnovljivih virov energije v skupni 
porabi energije Skupnosti do leta 2020 in 
obvezni najmanj 10-odstotni cilj, ki ga 
morajo doseči vse države članice pri deležu 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v prometu do leta 2020, ki se 
uvedejo na stroškovno učinkovit način. 
Poudaril je, da je zavezujoč značaj cilja za 
biogoriva ustrezen, če bo proizvodnja 
trajnostna in bo na tržišču na voljo druga 

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
energije na ravni celotne Skupnosti po letu 
2010. Potrdil je obvezni cilj 20-odstotnega 
deleža obnovljivih virov energije v skupni 
porabi energije Skupnosti do leta 2020 in 
obvezni najmanj 10-odstotni cilj, ki ga 
morajo doseči vse države članice pri deležu 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v prometu do leta 2020, ki se 
uvedejo na stroškovno učinkovit način. 
Poudaril je, da je zavezujoč značaj cilja za 
biogoriva ustrezen, če bo proizvodnja 
trajnostna in bo na tržišču na voljo druga 
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generacija biogoriv ter se Direktiva 
98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS 
spremeni tako, da se upoštevajo ustrezne 
ravni mešanja. 

generacija biogoriv ter se Direktiva 
98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS 
spremeni tako, da se upoštevajo ustrezne 
ravni mešanja. Ker se komercialni prodor 
in bistvena razširitev tako imenovanega 
biogoriva druge generacije pred letom 
2020 zdita malo verjetna, obstaja očitno 
tveganje, da bo biogorivo prve generacije 
povsem prevladovalo na trgu, to pa je 
razvoj, ki lahko povzroči neželene 
posledice v zvezi z varnostjo hrane, 
biološko raznovrstnostjo, krčenjem gozdov 
itd. Zato je treba uvesti stroga merila 
trajnosti in poudariti, da je treba znaten 
del 10-odstotnega deleža obnovljive 
energije v prometnem sektorju doseči z 
obnovljivimi viri, ki niso biomasa.

Or. en

Predlog spremembe 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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



PE407.817v01-00 10/153 AM\727647SL.doc

SL

Predlog spremembe 80
Riitta Myller

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.

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. Vendar 
je treba zavezujoč 10-odstotni cilj za 
energijo iz obnovljivih virov, namenjeno 
uporabi v prometu, ves čas ocenjevati na 
podlagi meril, ki jih je mogoče znanstveno 
preveriti in so ekološko, družbeno in 
gospodarsko trajnostna.

Or. fi

Predlog spremembe 81
Eija-Riitta Korhola

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.

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. Vendar 
moramo zaradi številnih nepoznanih 
dejstev v zvezi z obnovljivimi viri energije 
in proizvodnjo biogoriva izbrati pristop, ki 
je previdnejši od dosedanjega. Zavezujoča 
cilja 20-odstotnega in 10-odstotnega 
deleža je zato treba ponovno preučiti.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba temelji na predlogu spremembe 4, ki ga je vložil poročevalec. Povečanje 
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skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo prehitro 
določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno uresničiti.

Predlog spremembe 82
Johannes Lebech

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. 

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje in 
spodbuditi stalni razvoj tehnologij, ki 
proizvajajo energijo iz vseh vrst 
obnovljivih virov. 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.

Or. en

Predlog spremembe 83
Matthias Groote

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament je v Resoluciji o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v 
Evropi pozval Komisijo, naj do konca leta 
2007 predstavi predlog za zakonodajni 
okvir za obnovljivo energijo, sklicujoč se 
na pomen določitve ciljev za deleže 
energije iz obnovljivih virov na ravni 
Skupnosti in držav članic.

(7) Evropski parlament je v Resoluciji o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v 
Evropi pozval Komisijo, naj do konca leta 
2007 predstavi predlog za zakonodajni 
okvir za obnovljivo energijo, sklicujoč se 
na pomen določitve zavezujočih ciljev za 
deleže energije iz obnovljivih virov v 
sektorjih električne energije, prometa ter 
ogrevanja in hlajenja ter zavezujočih 
ciljev na ravni Skupnosti in držav članic.
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Or. en

Predlog spremembe 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, je 
primerno določiti obvezna cilja za 
najmanjši vmesni in skupni 20-odstotni 
delež obnovljive energije v končni porabi 
Evropske unije do leta 2020

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament podpira vsaj 25-odstotni delež obnovljive energije v primerjavi s končno 
porabo energije v letu 2020. Najnovejši znanstveni in politični dokazi so pokazali, da 10-
odstotnega zavezujočega cilja za gorivo, ki izvira iz biomase, v sektorju prometa ni mogoče 
doseči na trajnosten način. Zato je treba ta cilj opustiti. Trajnostna biomasa se bo 
učinkoviteje uporabila za druge energetske cilje, kot je električna energija, povezana s 
proizvodnjo toplotne (ali hladilne) energije.

Predlog spremembe 85
Riitta Myller

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 skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 
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sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020. 

sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020. Cilje in splošne politične 
okvire, zlasti metodo izračuna emisij 
toplogrednih plinov, je treba redno 
pregledovati.

Or. fi

Predlog spremembe 86
Dorette Corbey

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, 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, pri čemer je treba 30 % 
slednjega doseči z uporabo električne 
energije, vodika ali energije iz biomase iz 
lesne celuloze ali alg.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 10-odstotnega deleža obnovljive energije v prometnem sektorju je mogoče doseči z 
uporabo virov energije, kot je biomasa, električna energija ali vodik. Na popolnem trgu lahko 
udeleženci na trgu sami izbirajo med tehnologijami. Vendar trg običajno spodbuja, da se 
izberejo možnosti, pri katerih se naložbe najhitreje povrnejo. Za spodbujanje obetavnih 
možnosti, kot sta električna energija in vodik, so potrebni podcilji. Poleg tega obstaja splošna 
zaskrbljenost glede zadevnega cilja, Evropska agencija za okolje je na primer v nedavnem 
poročilu svetovala, da se poraba t. i. biogoriva prve generacije ohrani pod 10 odstotki.
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Predlog spremembe 87
Roberto Musacchio

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, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
razmisliti o določitvi 8-odstotnega deleža
obnovljive energije v sektorju prometa, ki 
ju je treba doseči na podlagi zavezujočih 
letnih ciljev, v porabi Evropske unije do 
leta 2020.

Or. it

Obrazložitev

Da se olajša uresničevanje takšnega ambicioznega cilja v sektorju prometa ter da je to bolj 
verodostojno, moramo splošni cilj dosegati v letnih stopnjah z različnimi povečanji, ki jih je 
mogoče preverjati.

Predlog spremembe 88
Eija-Riitta Korhola

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, je 
primerno določiti okvirna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Povečanje skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo 
prehitro določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno 
uresničiti.

Predlog spremembe 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

(10) Verjetno je, da se bodo cilji 
obnovljive energije dejansko izpolnili s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
V zvezi s tem mora Komisija spremljati 
ponudbo obnovljive energije, vključno z 
biomaso za energijo, na trgu Skupnosti ter 
upoštevati razvoj več- in dvostranskih 
trgovinskih pogajanj ter vidikov, povezanih 
z okoljem, družbo, stroški, zanesljivostjo 
oskrbe z energijo itd.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora spremljati uvoz in izvoz celotne energije, ki je proizvedena (in porabljena) 
doma ali uvožena iz tretjih držav ali izvožena vanje. Biomaso za energijo je treba zlasti 
skrbno spremljati. Vendar so najnovejši znanstveni in politični dokazi pokazali, da 10-
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odstotnega zavezujočega cilja za gorivo, ki izvira iz biomase, v sektorju prometa ni mogoče 
doseči na trajnosten način. Zato je treba ta cilj opustiti.

Predlog spremembe 90
Roberto Musacchio

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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 8-
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. Ne glede na to, da je 
trgovanje z gorivi, namenjenimi uporabi v 
prometu, enostavno, morajo države 
članice, ki imajo manj ustreznih virov, 
svoje naložbe usmeriti v varčevanje z 
energijo in druge obnovljive vire, namesto 
da zgolj pridobivajo 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, pri čemer se določi
80-odstotni delež za nacionalno 
proizvodnjo in/ali proizvodnjo Skupnosti. 
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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

Or. it
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Obrazložitev

Uvoza biogoriv izven Skupnosti v času, ko velja resno opozorilo glede pomanjkanja hrane, ni 
mogoče uporabiti kot glavnega sredstva za izpolnjevanje ciljev glede emisij. Države članice 
morajo zato uvažati manjše količine biogoriv in svoja prizadevanja usmeriti v raziskave in 
vlaganja v nove tehnologije znotraj EU.

Predlog spremembe 91
Riitta Myller

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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

(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 svoje cilje za uporabo
obnovljive energije v prometu 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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

Or. fi
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Predlog spremembe 92
Gyula Hegyi

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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

(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. 
Za Skupnost bi bilo zaželeno in tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, zato da 
zmanjša uvoz biogoriva. 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, stroški, 
zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

Or. en

Obrazložitev

Cilje za biogorivo je treba uresničiti predvsem s presežki kmetijske zmogljivosti EU.
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Predlog spremembe 93
Matthias Groote

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, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

(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 obnovljivo 
energijo in promet 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, stroški, zanesljivostjo oskrbe z 
energijo, prihranki toplogrednih plinov
itd.

Or. en

Predlog spremembe 94
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice si prizadevajo za 
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diverzifikacijo nabora obnovljive energije 
v vseh prometnih sektorjih. Komisija do 
leta 2011 Svetu in Evropskemu 
parlamentu predloži predloge za strategijo 
o povečanju uporabe obnovljive energije v 
vseh prometnih sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Do zdaj se je obnovljiva energija zlasti poudarjala v cestnem prevozu, vendar je treba njeno 
uporabo spodbujati v vseh prometnih sektorjih. Predlagani rok je leto 2011, zato da se bodo 
predlogi lahko vključili v naslednje finančne perspektive.

Predlog spremembe 95
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje. Ker sta energija in podnebje tesno 
povezani vprašanji, je treba države članice 
spodbuditi k vlaganjem v okolju prijazne 
oblike proizvodnje energije, ki ne dodatno 
povečujejo emisij toplogrednih plinov. Pri 
iskanju rešitve za podnebne težave je 
pomembno poudariti, da se energijskih 
virov, neodvisnih od podnebja, ne sme 
obravnavati kot manj ugodnih v smislu 
davkov od drugih proizvodnih virov.

Or. sv
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Predlog spremembe 96
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase. 

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje in posebne ukrepe za spodbujanje 
ponudbe tehnologije obnovljive energije 
in povpraševanja po njej.

Or. en

Predlog spremembe 97
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Skupnost in države članice morajo 
nameniti znaten del finančnih sredstev za 
raziskave in razvoj tehnologij obnovljive 
energije. Očiten vir financiranja so 
prihodki iz sistema za trgovanje z 
emisijami. Poleg tega mora Evropski 
inštitut za tehnologijo veliko prednost 
nameniti raziskavam in razvoju 
tehnologije obnovljive energije.

Or. en
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Predlog spremembe 98
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Treba je določiti jasna pravila za 
izračun deleža energije iz obnovljivih 
virov.

(14) Treba je določiti pregledna in jasna 
pravila za izračun deleža energije iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 99
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Uvesti je treba natančna sredstva za 
ocenjevanje nadomestnega učinka 
spodbujanja biogoriv kot nadomestila za 
goriva na osnovi nafte. V ta namen je 
pomembno uvesti koncept neto energije 
ali EROI (donos energije glede na vloženo 
energijo), kot je določeno na podlagi 
analize energije življenjskega cikla.

Or. it

Obrazložitev

Upoštevanje komponente skupnih stroškov pri energiji za promet bo med drugim preprečilo 
prekomeren uvoz iz držav v razvoju, ki negativno vpliva na proizvodnjo hrane v teh državah. 
Takšne ocene bodo tudi spodbujale lokalno proizvodnjo biomase, ki je edino sredstvo za 
zagotavljanje resničnih koristi za okolje in preprečevanje etičnih težav.
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Predlog spremembe 100
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pri izračunu prispevka vodne energije 
je treba učinke podnebnih razlik 
uravnotežiti z uporabo normalizacijskega 
pravila.

(15) Pri izračunu prispevka vodne energije
in energije vetra je treba učinke podnebnih 
razlik uravnotežiti z uporabo 
normalizacijskega pravila.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodnja energije vetra zaradi podnebnih razlik zelo niha in zato je treba pri njej 
uporabiti normalizacijsko pravilo. 

Predlog spremembe 101
Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Direktiva 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij13 se mora še naprej 

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Priznavanje poklicnih kvalifikacij pri 
reguliranih poklicih se še naprej ravna po 
Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o 
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uporabljati za vprašanja, ki jih ta 
direktiva ne ureja, kot so priznavanje 
strokovnih kvalifikacij inštalaterjev, ki 
niso certificirani v eni državi članici.

priznavanju poklicnih kvalifikacij. Če je 
urejanje in izvajanje poklica inštalaterja 
regulirano, so zahteve za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij določene v direktivi 
2005/36/ES; te zahteve veljajo tudi za 
inštalaterje, ki so certificirani v eni od 
držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva 2006/36/ES zadeva obsežno in dokončno priznavanje poklicnih kvalifikacij pri 
reguliranih poklicih. Ta direktiva mora še naprej veljati za inštalaterje, ki so bili prostovoljno 
certificirani za naprave za obnovljivo energijo. Vgradnja naprav za obnovljivo energijo je le 
del poklica na primer inženirjev za ogrevanje ali krovcev.

Predlog spremembe 102
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev električne energije iz 
obnovljivih virov energije na 
elektroenergetsko omrežje morajo biti 
objektivni, pregledni in nediskriminacijski, 
poleg tega je treba ustrezno upoštevati 
koristi, ki jih vključeni proizvajalci 
prinašajo v omrežje.

(30) Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev električne energije iz 
obnovljivih virov energije na 
elektroenergetsko omrežje morajo biti 
objektivni, pregledni in nediskriminacijski, 
poleg tega je treba ustrezno upoštevati 
koristi, ki jih vključeni proizvajalci 
prinašajo v omrežje. Stroški za povezavo 
novih proizvajalcev plina iz obnovljivih 
virov energije na plinsko omrežje morajo 
biti objektivni, pregledni in 
nediskriminacijski.

Or. en

Obrazložitev

Določbe je treba predvideti tudi za proizvodnjo plina, ne le za električno energijo.
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Predlog spremembe 103
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna. Biogoriva, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost.

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna in v skladu z delovno 
zakonodajo. Biogoriva, uporabljena za 
izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost in biti v skladu s konvencijami 
Mednarodne organizacije dela na 
področju pravic delavcev in delovnih 
pogojev.

Or. it

Obrazložitev

Skladnost z delovno zakonodajo mora biti osnovno merilo, enakovredno okoljski trajnosti, 
poleg tega je treba preveriti ratifikacijo in izvajanje najpomembnejših standardov dela, ki jih 
določa MOD.

Predlog spremembe 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da bi gospodarskim subjektom 
prihranili nepotrebne obremenjujoče 
raziskave in preprečili spremembe 
namembnosti zemljišč z velikimi zalogami 
ogljika, za katere se nato izkaže, da niso 
primerna za proizvodnjo surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, se namembnosti takih vrst 
zemljišč, katerih izgube zalog ogljika po 
spremembi namembnosti ne bi bilo 

(38) Da bi preprečili konkurenco pri 
živilih in krmi ter ob upoštevanju nujnosti 
reševanja vprašanja podnebnih sprememb 
in morebitnih znatnih negativnih vplivov 
posredne spremembe rabe zemljišč na 
toplogredne pline, se zemljišča, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo živil ali krme, 
ne smejo spreminjati za proizvodnjo goriva 
za promet. Gorivo za promet iz biomase je 
treba omejiti na proizvodnjo na 
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mogoče v sprejemljivem roku (ob 
upoštevanju nujnosti reševanja podnebnih 
sprememb) uravnotežiti s prihranki 
toplogrednih plinov zaradi proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ne sme spreminjati za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Na podlagi evidenc 
svetovnih zalog ogljika lahko zaključimo, 
da je treba v to kategorijo vključiti 
mokrišča in nepretrgana gozdnata območja. 

neobdelanih, degradiranih ali obrobnih 
zemljiščih, ki nimajo velike vrednosti v 
smislu biološke raznovrstnosti in na 
katerih sprememba neposredne rabe 
zemljišč predstavlja korist neto emisij 
ogljika ter ne povzroči znatnih negativnih 
lokalnih okoljskih ali drugih vplivov. Na 
podlagi evidenc svetovnih zalog ogljika 
lahko zaključimo, da je treba mokrišča in 
nepretrgana gozdnata območja izključiti iz 
proizvodnje biomase za energijo.

Or. en

Predlog spremembe 105
Struan Stevenson

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Zemljišče, katerega tla ali vegetacija 
vsebujeta velike zaloge ogljika, se prav 
tako ne sme uporabljati za razvoj drugih 
projektov v zvezi z obnovljivimi viri 
energije, kot je gradnja turbin na veter in 
z njimi povezanih cest, vključno s 
„plavajočimi cestami“, ter druge 
infrastrukture. Vpliv takšnega razvoja na 
šotna barja bo neizogibno povzročil 
izsušitev šotišča na velikem območju in 
sprostitev shranjenega ogljika v ozračje, 
kar bo povzročilo nastajanje ogljikovega 
dioksida. 

Or. en

Obrazložitev

Šotna barja so ponori ogljika. Zaradi gradnje polj vetrnih elektrarn, „plavajočih cest“in 
druge infrastrukture prihaja do motenj naravnega odtekanja vode in izsuševanja šote, zaradi 
česar se v ozračje sproščajo velike količine ogljikovega dioksida, pri čemer se ustvarja več 
emisij ogljika kot jih bodo lahko polja vetrnih elektrarn kadar koli preprečila.
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Predlog spremembe 106
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Pri izračunu emisij toplogrednih 
plinov, ki nastajajo pri proizvodnji in 
uporabi goriv, je treba upoštevati 
soproizvode. Za namene analize politike je 
primerna substitucijska metoda. Za 
regulativne namene v zvezi s posameznimi 
izvajalci dejavnosti in posameznimi 
pošiljkami goriv, namenjenih uporabi v 
prometu, substitucijska metoda ni 
primerna. V teh primerih je najprimerneje 
uporabiti metodo porazdelitve energije, ker 
je enostavna za uporabo, časovno 
predvidljiva, na najmanjšo mero zmanjšuje 
neproduktivne spodbude in daje rezultate, 
ki so na splošno primerljivi z vrsto 
rezultatov, ki jih daje substitucijska 
metoda. Za namene analize politike mora 
Komisija v svojih poročilih prav tako 
navesti rezultate na podlagi substitucijske 
metode.

(44) Pri izračunu emisij toplogrednih 
plinov, ki nastajajo pri proizvodnji in 
uporabi goriv, je treba upoštevati 
soproizvode. Za namene analize politike je 
primerna substitucijska metoda. Za 
regulativne namene v zvezi s posameznimi 
izvajalci dejavnosti in posameznimi 
pošiljkami goriv, namenjenih uporabi v 
prometu, substitucijska metoda ni 
primerna. V teh primerih je najprimerneje 
uporabiti metodo porazdelitve energije, ker 
je enostavna za uporabo, časovno 
predvidljiva, na najmanjšo mero zmanjšuje 
neproduktivne spodbude in daje rezultate, 
ki so na splošno primerljivi z vrsto 
rezultatov, ki jih daje substitucijska 
metoda. Vendar jo je treba v primeru 
neustrezne porazdelitve energije 
nadomestiti s porazdelitvijo mase na
podlagi vsebnosti suhe snovi. Za namene 
analize politike mora Komisija v svojih 
poročilih prav tako navesti rezultate na 
podlagi substitucijske metode.

Or. fr

Obrazložitev

Pri porazdelitvi energije ni mogoče upoštevati soproizvodov, bogatih z beljakovinami, ki niso 
namenjeni zgorevanju. Zato je treba zagotoviti večjo prilagodljivost metodologije, da se jo 
lahko v primeru neustrezne porazdelitve energije nadomesti s porazdelitvijo mase na podlagi 
vsebnosti suhe snovi. To je pomembno, ker imajo z beljakovinami bogati soproizvodi, ki 
nastajajo pri proizvodnji biogoriv, pomembno vlogo pri nadomeščanju uvoženih 
beljakovinskih pridelkov.
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Predlog spremembe 107
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Da se ne spodbuja pridelava surovin 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva na krajih, kjer bi to privedlo do 
visokih emisij toplogrednih plinov, je treba 
uporabo privzetih vrednosti za pridelavo 
omejiti na regije, kjer se lahko tak učinek z 
zanesljivostjo izključi.

(46) Da se ne spodbuja pridelava surovin 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva na krajih, kjer bi to privedlo do 
visokih emisij toplogrednih plinov, je treba 
uporabo privzetih vrednosti za pridelavo 
omejiti na regije, kjer se lahko tak učinek z 
zanesljivostjo izključi. EU se mora 
zanašati predvsem na domače proizvodnjo 
biogoriv iz presežne proizvodnje v 
kmetijstvu, ker je eden od ciljev 
proizvodnje biogoriv zmanjšati odvisnost 
od uvoženih fosilnih goriv.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali stopnjo uvoženih fosilnih goriv in zagotovili uresničevanje okoljskih ciljev, bi 
morali v EU uporabljati predvsem biogoriva z evropskim poreklom.

Predlog spremembe 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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
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Obrazložitev

To je vključeno v področje uporabe direktive o kakovosti goriva.

Predlog spremembe 109
Roberto Musacchio

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. xm

Obrazložitev

V skladu s predpostavkami, da se je treba izogibati izključni uporabi biogoriv, vendar je treba 
določiti prednostno obravnavo širšemu razponu obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 110
Gyula Hegyi

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.

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

Or. en
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Obrazložitev

10-odstotni delež biogoriv je mogoče doseči le, če je druga generacija biogoriv na voljo 
vsepovsod.

Predlog spremembe 111
Matthias Groote

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.

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v prometu do leta 2020, 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.

Or. en

Predlog spremembe 112
Johannes Lebech

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani. 
Države članice lahko spodbujajo naložbe v 
razvoj tehnologij obnovljivih virov 
energije, ki postanejo šele sčasoma 

(52) Države članice lahko pri načrtovanju 
svojih sistemov podpor spodbujajo 
uporabo biogoriv, ki omogočajo dodatne 
koristi (vključno s povečanjem 
raznovrstnosti, ki jo zagotavljajo biogoriva, 
proizvedena iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) z 
ustreznim upoštevanjem različnih stroškov 
proizvodnje energije iz tradicionalnih 
biogoriv na eni strani in biogoriv, ki 
omogočajo dodatne koristi, na drugi strani. 
Države članice morajo tudi spodbujati 
naložbe v raziskave in razvoj drugih
tehnologij obnovljivih virov energije, ki 
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konkurenčne. postanejo šele sčasoma konkurenčne. 

Or. en

Predlog spremembe 113
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Ker je osnovni namen ukrepov, 
predvidenih v členih 15 do 17 te direktive, 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga z uskladitvijo pogojev glede trajnosti, 
ki jih morajo za nekatere namene 
izpolnjevati pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, in s tem pospeševanje
trgovine med državami članicami s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi, ki te pogoje izpolnjujejo, ti 
ukrepi temeljijo na členu 95 Pogodbe. Ker 
je osnovni namen vseh drugih ukrepov, 
predvidenih s to direktivo, varovanje 
okolja, ti temeljijo na členu 175(1) 
Pogodbe.

(53) Ker je osnovni namen ukrepov, 
predvidenih v členih 15 do 17 te direktive, 
zagotoviti pravilno delovanje notranjega 
trga ter izvajanje obstoječe okoljske in 
delovne zakonodaje z uskladitvijo pogojev 
glede trajnosti, ki jih morajo za nekatere 
namene izpolnjevati pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, in zahtevo, da
trgovina med državami članicami 
izpolnjuje posebne pogoje, ti ukrepi 
temeljijo na členu 95 Pogodbe. Ker je 
osnovni namen vseh drugih ukrepov, 
predvidenih s to direktivo, varovanje 
okolja, ti temeljijo na členu 175(1) 
Pogodbe.

Or. it

Obrazložitev

Sklicevanje na skladnost s pogoji trga in njihovo usklajevanje v skladu s členom 95 Pogodbe 
mora prav tako zajemati skladnost z okoljsko in delovno zakonodajo Skupnosti. Člen 175 
zagotavlja natančno pravno podlago za okoljske vidike direktive kot celote.
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Predlog spremembe 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije 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 za biogoriva predlagal 
10-odstotni cilj do leta 2020. Vendar so voditelji držav in vlad določili posebna predpogoja, 
ki ju je treba izpolniti, tj. a) proizvodnja mora biti trajnostna in b) druga generacija mora biti 
na voljo na trgu. Od marca 2007 je vedno več dokazov, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni. Zato 
je treba 10-odstotni cilj opustiti.

Predlog spremembe 115
Roberto Musacchio

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 obnovljivih virov 
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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 –

energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 8-odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije v sektorju 
prometa 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. it

Obrazložitev

V skladu z načelom izogibanja prekomerne uporabe biogoriv in spodbujanja uporabe 
širokega razpona obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 116
Matthias Groote

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 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 
zavezujočega 20-odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije v skupni končni 
porabi energije v Skupnosti in 
zavezujočega 10-odstotnega deleža 
energije iz obnovljivih virov v prometnem 
sektorju vsake države članice 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 –
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Or. en

Predlog spremembe 117
Riitta Myller

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 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža za 
uporabo obnovljive energije v prometu 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 –

Or. fi

Predlog spremembe 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Da se olajša ugoden razvoj 
infrastrukture za obnovljive vire, je 
pomembno zagotoviti polno skladnost z 
direktivami 2000/60/ES, 79/409/EGS, 
92/43/EGS. 

Or. en
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Obrazložitev

Razvoj obnovljive energije je treba uresničiti čim prej in čim bolj skladno, kot je to mogoče. 
Izbiro obnovljivih tehnologij pogosto določajo naravni lokalni pogoji, zato je pomembno 
primerno lokalno mesto za obrate.

Predlog spremembe 119
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje v 
zvezi z energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov, 
ki krepi obstoječe sisteme podpore v 
državah članicah in jim omogoča 
doseganje ciljev razvoja. Določena sta 
obvezna cilja za skupni delež energije iz 
obnovljivih virov v porabi energije in delež 
energije iz obnovljivih virov v prometu. 
Določena so pravila za potrdila o izvoru, 
upravne postopke in povezovanje v 
elektroenergetske omrežje v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov. Določena so 
merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
številnim državam članicam pa je 
omogočeno skupno doseganje celostnih 
ciljev razvoja.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 
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Predlog spremembe 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje v 
zvezi z energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja EU in 
nacionalna cilja za skupni delež energije 
iz obnovljivih virov v porabi energije. 
Določena so pravila za potrdila o izvoru, 
upravne postopke in povezovanje v 
elektroenergetske omrežje v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov. Določena so 
merila trajnosti za energijo iz biomase.

Or. en

Obrazložitev

Merila trajnosti morajo vključevati tudi družbene razmere.

Predlog spremembe 121
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje v 
zvezi z energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta okvirna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje v 
zvezi z energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
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biogoriva. biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo 
prehitro določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno 
uresničiti.

Predlog spremembe 122
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline,
zlasti za ogrevanje in hlajenje;

Or. en

Predlog spremembe 123
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, blato 
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odpadnih voda in biopline;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev obnovljive energije dejansko zajema plin, pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen 
z napravami za čiščenje odplak, in biopline, vendar pa ne zajema blata odpadnih voda, ki ga 
je prav tako treba upoštevati kot obnovljiv vir energije.

Predlog spremembe 124
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 2 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Opredelitev je mogoče prilagoditi 
tehničnemu napredku, tako da Komisija 
ukrepa v skladu s postopkom iz 
člena 21(3);

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi direktive o obnovljivi električni energiji 2001/77 opredelitev obnovljive energije 
ne zajema več virov in tehnologij, kot je blato odpadnih voda. Da se upošteva prihodnji razvoj 
novih tehnologij, mora biti Komisija pooblaščena za spremembo opredelitve s postopkom 
komitologije. 

Predlog spremembe 125
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„biomasa“ pomeni biološko razgradljive 
dele proizvodov, odpadkov in ostankov v 
kmetijstvu (vključno s snovmi rastlinskega 

„biomasa“ pomeni biološki material, ki ni 
povsem razgrajen ali okamnel; 
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in živalskega izvora), gozdarstvu in z 
njima povezanih proizvodnih dejavnostih 
ter biološko razgradljive dele industrijskih 
in komunalnih odpadkov;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „biomase“ je preveč ozka in izključuje nekatere/nove obnovljive vire (kot so 
alge). Širša opredelitev bi omogočila vključitev različnih vrst biomase. V ekologiji je biomasa 
opredeljena kot organska snov.

Predlog spremembe 126
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 
ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora), 
gozdarstvu in z njima povezanih 
proizvodnih dejavnostih ter biološko 
razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 
ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora),
gozdarstvu in z njima povezanih 
proizvodnih dejavnostih ter biološko 
razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov ter dele, ki jih je 
mogoče pretvoriti v plin z obdelavo pri 
visokih temperaturah;

Or. en

Predlog spremembe 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 
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ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora), 
gozdarstvu in z njima povezanih 
proizvodnih dejavnostih ter biološko 
razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora) in 
ribogojstvu, gozdarstvu in z njima 
povezanih proizvodnih dejavnostih ter 
ločene zbrane biološko razgradljive dele 
industrijskih in komunalnih odpadkov;

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev izključuje biomaso iz ribogojnih proizvodov, kot so alge. Razen tega se 
biološko razgradljivi odpadki na splošno veliko bolje reciklirajo ali kompostirajo, medtem ko 
je procesne pline seveda mogoče uporabiti za proizvodnjo energije. Poleg tega, ker se iz 
biološko razgradljivega dela komunalnih in industrijskih odpadkov običajno proizvede malo 
energije, mora zato ta direktiva spodbujati ločitev teh dveh oblik odpadkov.

Predlog spremembe 128
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive
Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene proizvodni industriji, 
prometu, gospodinjstvom, storitvenemu 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, 
vključno z električno energijo in toploto, ki 
jo porabi energetska panoga za proizvodnjo 
električne in toplotne energije, ter 
izgubami električne energije in toplote pri 
distribuciji;

(c) „končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene proizvodni industriji, 
prometu, gospodinjstvom, zasebnemu 
trgovskemu in storitvenemu sektorju, 
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, vključno 
z električno energijo in toploto, ki jo porabi 
energetska panoga za proizvodnjo 
električne in toplotne energije, ter 
izgubami električne energije in toplote pri 
distribuciji;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje, ta energija 
pa se pridobiva iz obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 130
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive
Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

(d) „daljinsko ogrevanje ali hlajenje“ 
pomeni distribucijo toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira 
prek omrežja do več zgradb ali do 
industrijskega porabnika za namene 
ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta zakonodaja zajema vso energijo, proizvedeno iz biomase, ne le tisto, ki se uporablja kot 
gorivo v prometnem sektorju ali se uporablja kot tekoče gorivo pri proizvodnji toplote in 
električne energije. Zato je pomembno, da se ta splošen izraz opredeli.

Predlog spremembe 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Horizontalna sprememba za spremembo izraza biogoriva v bolj ustrezen in pravilen izraz, tj. 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu. Izraz biogoriva zavaja uporabnike, ker se izraz „bio“ 
v številnih državah povezuje z organsko proizvodnjo in okolju prijaznimi izdelki.
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Predlog spremembe 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „mokrišče“ pomeni zemljišče, ki je 
pokrito ali nasičeno z vodo stalno ali večji 
del leta;

Or. en

Obrazložitev

Mokrišče mora biti opredeljeno v tej direktivi. Mokrišča so pomembna skladišča ogljika in če 
se preoblikujejo lahko oddajajo velike količine toplogrednih plinov. Neizsušena šotišča, npr. 
prvobitna šotišča, so nedvomno vključena v to opredelitev.

Predlog spremembe 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „neobdelano, degradirano ali 
obrobno“ zemljišče, ki ni gozd ali 
mokrišče in od leta 1990 to tudi ni bilo, ki 
nima velike ohranitvene vrednosti ali ni v 
neposredni bližini takšnega zemljišča ali 
znotraj dragocenih narodnih ali vladnih 
zaščitenih območij ter se ni uporabljalo za 
kmetijske namene vsaj 10 let;

Or. en

Obrazložitev

V tej direktivi je treba opredeliti neobdelano, degradirano ali obrobno zemljišče. To 
opredelitev je treba jasno določiti za zagotovitev, da to zemljišče, če se uporablja za goriva iz 
biomase, namenjena uporabi v prometu, nima ohranitvene vrednosti ali velikih zalog ogljika 
ali se kako drugače uporablja pri proizvodnji živil. Visoka ohranitvena vrednost je 
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mednarodno dogovorjen status, ki varuje biološko raznovrstnost in ekološko celovitost. Leto 
1990 je presečni datum za krčenje gozdov, ki je bil določen v kjotskem protokolu.

Predlog spremembe 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – točka (f c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) „agrogoriva“ so goriva iz biomase, ki 
raste na orni zemlji in ki s proizvodnjo 
živil ali krme tekmuje za orno zemljo;

Or. en

Predlog spremembe 136
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „certifikat o doseganju ciljev (TAC)“ 
pomeni posebno označen elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je 
bila določena količina energije 
proizvedena iz obnovljivih virov, ki se 
lahko upošteva pri doseganju zavezujočih 
ciljev države članice izdajateljice ali 
drugih držav članic;

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 
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Predlog spremembe 137
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „program podpore“ pomeni program na 
podlagi tržne intervencije države članice, 
ki prispeva k temu, da se energija iz 
obnovljivih virov uveljavi na trgu z 
zmanjševanjem stroškov proizvodnje te 
energije, povečanjem cene, po kateri se 
lahko prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi obveznosti 
glede obnovljive energije ali drugače;

(h) „program podpore“ pomeni program, ki 
ustvarja ali krepi pobude za nadaljnji 
razvoj in uporabo energije iz obnovljivih 
virov. Takšni nacionalni programi 
podpore zajemajo zlasti zelene certifikate, 
investicijske pomoči, davčne oprostitve in 
olajšave, davčna povračila ter neposredne 
programe podpiranja cen, zlasti sisteme 
nagrajevanja in premij;

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 138
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Med biogoriva se štejejo vsaj 
naslednji proizvodi:
a) bioetanol: etanol (tarifna podštevilka 
2207 10 00 kombinirane nomenklature) z 
vsebnostjo alkohola 99 vol. % ali več, ki je 
izdelan iz biomase in/ali biološko 
razgradljivega dela odpadkov, katerega 
lastnosti izpolnjujejo vsaj zahteve iz 
standarda EN 15376 in ki je namenjen 
uporabi kot biogorivo;
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b) biodizel: metilni ester, pridobljen iz 
rastlinskega ali živalskega olja, ki ima 
lastnosti dizelskega goriva in je namenjen 
uporabi kot biogorivo;
c) bioplin: kurilni plin, pridobljen iz 
biomase in/ali iz biološko razgradljivih 
delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti 
do kakovosti naravnega plina, namenjen 
uporabi kot biogorivo, ali lesni plin;
d) biometanol: metanol, pridobljen iz 
biomase, ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
e) biometileter: dimetileter, pridobljen iz 
biomase, namenjen uporabi kot biogorivo;
f) bio-ETBE (etil-terciarni-butileter): 
ETBE, pridobljen na osnovi bioetanola. 
Volumenski odstotek biogoriva v bio-
ETBE znaša 47 %;
g) bio-MTBE (metil-terciarni-butileter): 
gorivo, pridobljeno na osnovi 
biometanola. Volumenski odstotek 
biogoriva v bio-MTBE znaša 36 %;
h) sintetična biogoriva: sintetični 
hidrokarboni ali mešanice sintetičnih 
hidrokarbonov, ki so pridobljene iz 
biomase;
i) biovodik: vodik, pridobljen iz biomase 
in/ali biološko razgradljivega dela 
odpadkov, namenjen uporabi kot 
biogorivo;
j) čisto rastlinsko olje: čisto rastlinsko 
olje, pridobljeno iz oljnic s stiskanjem, 
ekstrakcijo ali primerljivimi postopki, 
surovo ali prečiščeno vendar kemično 
nespremenjeno, se prav tako lahko 
uporablja kot biogorivo v posebnih 
primerih, kjer je njegova uporaba 
združljiva z uporabljenim tipom motorja 
in ustreznimi zahtevami glede emisij.

Or. de
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Obrazložitev

Vključiti je treba opredelitve iz člena 2 direktive 2003/30, da se zagotovita povezanost in 
pravna varnost. Opredelitev bioetanola je treba prilagoditi veljavni nomenklaturi.

Predlog spremembe 139
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kot biogoriva se obravnavajo vsaj 
proizvodi, ki so našteti spodaj:
(a) „bioetanol“: etanol, izdelan iz biomase 
in/ali biološko razgradljivega dela 
odpadkov, ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
(b) „biodizel“: metilni ester, pridobljen iz 
rastlinskega ali živalskega olja, ki ima 
lastnosti dizelskega goriva in je namenjen 
uporabi kot biogorivo;
(c) „bioplin“: kurilni plin, pridobljen iz 
biomase in/ali iz biološko razgradljivih 
delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti 
do kakovosti naravnega plina, namenjen 
uporabi kot biogorivo, ali lesni plin);
(d) „biometanol“: metanol, pridobljen iz 
biomase, ki je namenjen uporabi kot 
biogorivo;
(e) „biodimetileter“: dimetileter, 
pridobljen iz biomase, namenjen uporabi 
kot biogorivo;
(f) „bio-ETBE (etil-tercialni-butileter)“: 
ETBE, pridobljen na osnovi bioetanola. 
Volumenski odstotek biogoriva v bio-
MTBE znaša 36 %;
(g) „bio-MTBE (metil-tercialni-
butileter)“: gorivo, pridobljeno na osnovi 
biometanola. Volumenski odstotek 
biogoriva v bio-MTBE znaša 36 %;
(h) „sintetična biogoriva“: sintetični 
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hidrokarboni ali mešanice sintetičnih 
hidrokarbonov, ki so pridobljene iz 
biomase;
(i) „biovodik“: vodik, pridobljen iz 
biomase in/ali biološko razgradljivega 
dela odpadkov, ki je namenjen uporabi 
kot biogorivo;
(j) „čisto rastlinsko olje“: olje, pridobljeno 
iz oljnic s stiskanjem, ekstrakcijo ali 
primerljivimi postopki, surovo ali 
prečiščeno vendar kemično 
nespremenjeno, se prav tako lahko 
uporablja kot biogorivo v posebnih 
primerih, kjer je njegova uporaba 
združljiva z uporabljenim tipom motorja 
in ustreznimi zahtevami glede emisij. 
(k) „celulozno biogorivo“: biogorivo, 
pridobljeno iz celuloze, polceluloze ali 
lignina, ki izvira iz obnovljive biomase.

Or. en

Obrazložitev

Te opredelitve so na voljo v direktivi 2003/30/ES. Da bo seznam popoln, smo vključili 
opredelitev celuloznih biogoriv.

Predlog spremembe 140
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dve ali več držav članic lahko skupno 
dosežejo cilje, določene v delu A Priloge I, 
da bi izkoristili učinke sinergije.
(a) države članice lahko vzpostavijo 
sistem, ki osebam omogoča prenos 
certifikatov o doseganju ciljev na tretje 
osebe, pri čemer se lahko ti certifikati v 
skladu s členom 10 upoštevajo pri 
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doseganju nacionalnih ciljev.
(b) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovorijo o statističnem prenosu energije 
iz obnovljivih virov energije, ki se lahko 
upošteva pri doseganju nacionalnih ciljev.
(c) Države članice se lahko dogovorijo o 
izvajanju skupnih projektov, pri čemer 
ena ali več držav članic podpira projekte 
za spodbujanje obnovljive energije v drugi 
državi članici, da bi lahko sorazmerno 
pridobljeno obnovljivo energijo upoštevale 
pri doseganju lastnih ciljev.
(d) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovorijo o skupnem doseganju ciljev, 
tako da vzpostavijo zlasti skupne sisteme 
podpore ali da odprejo svoje nacionalne 
sisteme za energijo iz drugih držav članic. 
V tem primeru morajo dokazati skupni 
delež obnovljive energije v njihovi končni 
porabi energije, ki bi ga imele, če bi svoje 
cilje dosegle same.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 141
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice uvedejo ustrezne ukrepe, 
da bi zagotovile, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od deleža
iz okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

2. Države članice uvedejo ustrezne ukrepe, 
da bi zagotovile, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od 
celostnih vmesnih ciljev iz dela B Priloge 
I.
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Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev doseganja skupnih ciljev ES in držav članic do leta 2020 je treba sprejeti tudi 
celostne vmesne cilje. V okvirni usmeritvi, določeni v delu B Priloge I, se porast obnovljivih 
virov prične zelo nizko in je najvišja šele v zadnjih letih pred letom 2020. Če države članice 
teh zahtev ne bodo izpolnile, bodo do leta 2020 zelo težko dosegle zastavljene cilje. V tem 
smislu je treba ta minimum nujno upoštevati.

Predlog spremembe 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 za biogoriva predlagal 
10-odstotni cilj do leta 2020. Vendar so voditelji držav in vlad določili posebna predpogoja, 
ki ju je treba izpolniti, tj. a) proizvodnja mora biti trajnostna in b) druga generacija mora biti 
na voljo na trgu. Od marca 2007 je vedno več dokazov, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni. Zato 
je treba 10-odstotni cilj opustiti.
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Predlog spremembe 143
Anja Weisgerber

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.

3. Dokler ni vseevropskega sistema 
podpore za energijo iz obnovljivih virov, 
morajo biti različni nacionalni sistemi 
pridobivanja učinkovito usmerjeni v 
doseganje ciljev te direktive, zlasti za:

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

– doseganje nacionalnih in vseevropskih 
ciljev razvoja,

– doseganje okoljevarstvenih ciljev, ki so 
osnova nacionalnih sistemov podpore, na 
način, ki čim bolj ustreza nacionalnim 
potencialom in posameznim nacionalnim 
razmeram, ter
– zagotavljanje zanesljive in uravnotežene 
oskrbe z energijo.
Za učinkovito doseganje ciljev, 
predvidenih v tej direktivi, morajo države 
članice prosto odločati o tem, ali bodo 
dovolile, da se energija, proizvedena v 
drugi državi članici, uporabi pri 
spodbujanju njihovega sistema podpore, 
ter v kolikšnem obsegu. Po potrebi lahko 
to vključuje tudi omejitev trgovine.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 
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Predlog spremembe 144
Riitta Myller

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.

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, vendar le, če energija iz 
obnovljivih virov, namenjena rabi v 
prometu, izpolnjuje merila okoljske 
trajnosti in družbena merila iz člena 15. 
Ta cilj se bo pregledoval redno vsaka tri 
leta od leta 2012 naprej, in sicer na 
podlagi poročil odbora v skladu s 
členom 20.

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

Or. fi

Predlog spremembe 145
Péter Olajos

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.

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu vsaj spodaj določen odstotek 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici

- 6% v letu 2012.
- 8% v letu 2016.
- 10% v letu 2020.

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

Or. en

Obrazložitev

Obvezni vmesni cilji za obnovljivo energijo v prometu za desetletno obdobje do leta 2020 
bodo zagotovili, da države članice spodbudijo postopni razvoj evropskega trga in se izognejo 
nepotrebnim motnjam na trgu proti koncu tega obdobja. Z zagotovitvijo, da ti obvezni vmesni 
cilji sovpadajo z zahtevami po rednem poročanju držav članic iz člena 19, ti cilji zagotavljajo 
varovalno mrežo za Komisijo, da oceni vse negativne učinke doseganja cilja za leto 2020 in 
predlaga popravni ukrep, če je ta potreben.

Predlog spremembe 146
Matthias Groote

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 
državi članici.

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, pri čemer morajo pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki se 
štejejo za cilje, izpolniti trajnostna merila, 
določena v členu 15. Do konca leta 2015 
lahko države članice postavijo cilj 
najmanj enak 1 % končne porabe energije 
v prometu iz celuloznega biogoriva.
Vsaka država članica zagotovi, da je delež 
energije iz celuloznega biogoriva v 
prometu leta 2020 enak najmanj 2 % 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

Or. en
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Predlog spremembe 147
Johannes Lebech

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 
državi članici.

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. Energija iz obnovljivih 
virov v prometu se šteje za cilj le, če 
izpolnjuje merila okoljske trajnosti v 
členu 15. Države članice si bodo 
prizadevale za doseganje 20 % deleža 
10 % cilja v prometu z obnovljivimi viri 
energije, razen biomase. Skupni 10 % cilj 
se bo na podlagi poročanja Komisije 
redno spremljal, vsake tri leta z začetkom 
leta 2012, kot je določeno v členu 20.

Or. en

Predlog spremembe 148
Dorette Corbey

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 
državi članici.

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. Vsaj 30 % tega cilja se bo 
doseglo z uporabo elektrike ali vodika iz 
obnovljivih virov, ali energije iz biomase 
iz lesne celuloze ali alg.

Or. en



AM\727647SL.doc 55/153 PE407.817v01-00

SL

Obrazložitev

Cilj 10-odstotnega deleža obnovljive energije v prometnem sektorju je mogoče doseči z 
uporabo virov energije, kot je biomasa, električna energija ali vodik. Na popolnem trgu lahko 
udeleženci na trgu sami izbirajo med tehnologijami. Vendar trg običajno spodbuja, da se 
izberejo možnosti, pri katerih se naložbe najhitreje povrnejo. Za spodbujanje obetavnih 
možnosti, kot sta električna energija in vodik, so potrebni podcilji. Poleg tega obstaja splošna 
zaskrbljenost glede zadevnega cilja, Evropska agencija za okolje je na primer v nedavnem 
poročilu svetovala, da se poraba t. i. biogoriva prve generacije ohrani pod 10 odstotki.

Predlog spremembe 149
Gyula Hegyi

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 
državi članici. 

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, če je druga generacija 
biogoriv široko dostopna in so kmetijske 
zmogljivosti v EU zmerno presežne.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev okoljskih in evropskih gospodarskih koristi ciljev v zvezi z biogorivi, moramo v 
Evropi zagotoviti dovolj velik presežek kmetijske zmogljivosti ter široko dostopnost druge 
generacije biogoriv.

Predlog spremembe 150
Eija-Riitta Korhola

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 

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov in šote, 



PE407.817v01-00 56/153 AM\727647SL.doc

SL

prometu v letu 2020 najmanj enak 10 % 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici. 

ki izpolnjuje merila trajnosti, v prometu v 
letu 2020 najmanj enak 10 % končne 
porabe energije v prometu v tej državi 
članici. 

Or. en

Obrazložitev

Šota je počasi obnovljiva biomasa. Šota, ki izpolnjuje merila trajnosti (potrjena proizvodnja 
šote iz že izsušenih gozdnih močvirij in močvirnatih območij), se mora upoštevati v cilju za 
biogoriva. Z uvrstitvijo šote med delno obnovljive vire bi se EU približala svojim ciljem.

Predlog spremembe 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

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 
državi članici.

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih in trajnostnih 
šotnih virov v prometu v letu 2020 najmanj 
enak 8% končne porabe energije v prometu 
v tej državi članici, vendar le pod pogojem, 
da energija iz obnovljivih virov v prometu 
izpolnjuje merila okoljske trajnosti v 
členu 15. Ta cilj se bo na podlagi 
poročanja Komisije redno spremljal, 
vsake tri leta z začetkom leta 2012, kot je 
določeno v členu 20.

Or. en
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Predlog spremembe 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija bo pred 1. januarjem 2010 
uvedla metodologijo za izračun prispevka 
obnovljive elektrike in vodika v skupni 
mešanici goriv.
Ta ukrep za spremembo nebistvenih 
elementov te direktive z njeno dopolnitvijo 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom, navedenim v 
odstavku 3 člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Glede zaželenega 10 % cilja obstaja splošna zaskrbljenost. Evropska agencija za okolje je v 
nedavnem poročilu svetovala, da se poraba t. i. prve generacije biogoriv obdrži pod 10 
odstotki. Del rešitve morata biti elektrika in vodik. Vendar je trenutno težko izmeriti prispevek 
teh goriv k skupni mešanici goriv. Da se spodbudi uporaba elektrike ali vodika v gorivu v 
prometu, se mora uvesti metodologija izračuna.

Predlog spremembe 153
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri spodbujanju obnovljive energije se 
mora zagotavljati razpoložljivost lesa, ki 
se uporabi kot industrijska surovina. Da 
se preprečijo spori med predelovalno 
industrijo in energetskim sektorjem, ne 
sme biti subvencij v korist uporabe lesnih 
surovin v proizvodnji energije.

Or. en
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Obrazložitev

Pri spodbujanju obnovljive energije se mora zagotavljati razpoložljivost lesa, ki se uporabi 
kot industrijska surovina, ker: predelava lesnih izdelkov omogoča 13-krat več delovnih mest 
in 8-krat večjo dodano vrednost v primerjavi z neposredno porabo energije; mora pri uporabi 
naravnih virov in proizvodnji bioenergije (uporaba energije s predelavo in recikliranjem) 
veljati načelo učinkovitosti; za preprečitev sporov med predelovalno industrijo in energetskim 
sektorjem ne sme biti subvencij v korist uporabe lesnih surovin v proizvodnji energije, ter se 
mora spodbujati zbiranje lesnih in gozdnih ostankov.

Predlog spremembe 154
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme nacionalni 
akcijski načrt.

1. Vsaka država članica v sodelovanju s 
svojimi regionalnimi organi sprejme 
nacionalni akcijski načrt.

Or. en

Predlog spremembe 155
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, katere delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju manjši od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I, Komisiji 
predloži nov nacionalni akcijski načrt 
najpozneje do 30. junija naslednjega leta, v 
katerem določi ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da je v prihodnosti delež 
energije iz obnovljivih virov enak ali večji 
od okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

3. Država članica, katere delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju manjši od celostnih 
vmesnih ciljev iz dela B Priloge I, Komisiji 
predloži nov nacionalni akcijski načrt 
najpozneje do 30. junija naslednjega leta, v 
katerem določi ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da je v prihodnosti delež 
energije iz obnovljivih virov enak ali večji 
od okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

Or. de
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Predlog spremembe 156
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice morajo dati pobude za 
razvoj infrastruktur za točenje plinastih 
goriv za promet in v kratkem srednjem 
roku zagotoviti pobude za potencialne 
potrošnike teh vozil, da se spodbudi 
razširjen trg in ustvarijo pogoji za široko 
trajnostno mobilnost.

Or. en

Obrazložitev

V vsaki državi, kjer so se uspešno uvedla vozila na pogon alternativnega plinastega goriva, je 
močna podpora nacionalne vlade te države – in pogosto lokalnih organov – nujna. V kratkem 
srednjem roku je brez vladne podpore težko uspešno spodbujati razširjen trg za ta vozila.

Predlog spremembe 157
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točke (a) – (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) končne porabe električne energije iz 
obnovljivih virov,

(a) fizikalne končne porabe električne 
energije iz obnovljivih virov,

(b) končne porabe energije iz obnovljivih 
virov za ogrevanje in hlajenje ter

(b) fizikalne končne porabe energije iz 
obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje 
ter

(c) končne porabe energije iz obnovljivih 
virov za uporabo v prometu.

(c) fizikalne končne porabe energije iz 
obnovljivih virov za uporabo v prometu.

Or. de
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Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 158
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, ki jo proizvajajo 
toplotne črpalke z uporabo odpadne 
toplote ali druge termične toplote iz 
obnovljivega izvora, se bo upoštevala za 
namene odstavka 1(b).

Or. en

Obrazložitev

Črpalke se uporabljajo za izboljšanje energetske predelave iz dimnih plinov in drugih virov 
odpadne toplote ter proizvajajo toplotno energijo za daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Predlog spremembe 159
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upošteva pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če:

9. Električna energija in energija v 
prometnem sektorju, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upoštevata pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če:

(a) je porabljena v Skupnosti; (a) sta fizično uvoženi in porabljeni v 
Skupnosti;
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(b) je električno energijo proizvedel obrat, 
ki je začel obratovati po začetku 
veljavnosti te direktive; in 

(b) ju je proizvedel obrat, ki je začel 
obratovati po začetku veljavnosti te 
direktive; in 

(c) je za električno energijo izdano 
potrdilo o izvoru, ki je del sistema potrdil o 
izvoru, enakovrednega sistemu, ki ga 
določa ta direktiva.

(c) je zanju izdano potrdilo o izvoru, ki je 
del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva.

Or. en

Predlog spremembe 160
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upošteva pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če:

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, in energija v prometu se 
upoštevata pri ocenjevanju izpolnjevanja 
zahtev te direktive glede doseganja 
nacionalnih ciljev le, če:

(a) je porabljena v Skupnosti; (a) sta porabljeni v Skupnosti;

(b) je električno energijo proizvedel obrat, 
ki je začel obratovati po začetku 
veljavnosti te direktive; in

(b) ju je proizvedel obrat, ki je začel 
obratovati po začetku veljavnosti te 
direktive; in

(c) je za električno energijo izdano 
potrdilo o izvoru, ki je del sistema potrdil o 
izvoru, enakovrednega sistemu, ki ga 
določa ta direktiva.

(c) je za njiju izdano potrdilo o izvoru, ki 
je del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva.

Or. de

Obrazložitev

Da bi se omogočil razvoj obnovljive energije v tretjih državah, je potrebna ureditev za 
biogoriva, ki je v skladu z zahtevami iz člena 5(9) za priznavanje električne energije, uvožene 
iz teh držav.
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Predlog spremembe 161
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 5, odstavek 9, točka (b) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) delež energije iz obnovljivih virov od 
celotne proizvodnje energije v tretji državi 
ni zmanjšan na podlagi uvoza energije v 
Skupnost in

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo.

Predlog spremembe 162
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Namesto potrdil o izvoru lahko države 
članice prostovoljno uporabijo certifikate 
o doseganju ciljev (TAC), pri čemer pa ta 
direktiva v zvezi s tem ne določa nobenega 
pravnega zahtevka. Države članice 
zagotovijo, da certifikati o doseganju 
ciljev (TAC) ustrezajo odstavkom od 1 do 
4. Poleg tega države članice zagotovijo, da 
so certifikati o doseganju ciljev (TAC) 
ustrezno označeni in elektronsko 
razveljavljeni.

Or. de
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Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 163
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Potrdila o izvoru (GO) in certifikati o 
doseganju ciljev (TAC) ne upravičujejo 
zahtevka za podporo iz nacionalnih 
sistemov podpore.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 164
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 7 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in registri potrdil o izvoru Pristojni organi in registri certifikatov o 
doseganju ciljev (TAC)

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:



PE407.817v01-00 64/153 AM\727647SL.doc

SL

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra certifikatov o doseganju ciljev 
(TAC);

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) izdajanje certifikatov o doseganju 
ciljev (TAC);

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;

(c) evidentiranje vseh prenosov 
certifikatov o doseganju ciljev (TAC);

(d) razveljavitev potrdil o izvoru; (d) razveljavitev certifikatov o doseganju 
ciljev (TAC);

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih certifikatov o doseganju ciljev 
(TAC), številu certifikatov o doseganju 
ciljev (TAC), ki so bili preneseni na ali od 
vsakega od drugih pristojnih organov, in 
številu razveljavljenih certifikatov o 
doseganju ciljev (TAC).
(Vzporedni predlog spremembe: V celotni 
direktivi se izraz „potrdilo o izvoru“ nadomesti 
z izrazom „certifikat o doseganju ciljev 
(TAC)“.)

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 165
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru
so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih 
ima vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se 
obenem hrani le v enem registru. 

3. V nacionalnem registru certifikatov o 
doseganju ciljev (TAC) so evidentirani
certifikati o doseganju ciljev (TAC), ki jih 
ima vsak subjekt. Certifikat o doseganju 
ciljev (TAC) se obenem hrani le v enem 
registru.
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Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 166
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za vsako delujočo napravo v zadevni 
državi članici je izključno odgovoren 
pristojni organ. Pristojni organ ni 
odgovoren za izdajanje certifikatov o 
doseganju ciljev (TAC) za naprave, ki 
delujejo v drugi državi članici. Države 
članice zagotovijo, da pristojnost organov 
v drugih državah članicah, določena v tej 
direktivi, ne bo kršena.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 167
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice, ki ne izdajajo 
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certifikatov o doseganju ciljev (TAC), 
lahko sklenejo, da se morajo certifikati o 
doseganju ciljev (TAC), izdani v drugi 
državi članici, v skladu z odstavkom 1 
razveljaviti. V tem primeru imenujejo le 
en organ, ki bo za to pristojen.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 

Predlog spremembe 168
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 10 – naslov in uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Učinki razveljavitve certifikatov o 
doseganju ciljev (TAC)
1. Države članice, ki izdajajo certifikate o 
doseganju ciljev (TAC), lahko v skladu z 
odstavkom 2 certifikate o doseganju ciljev 
(TAC) iz drugih držav članic upoštevajo 
pri doseganju lastnih nacionalnih ciljev.

Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 
količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

2. Če pristojni organ razveljavi certifikat o 
doseganju ciljev (TAC), ki ga sam ni izdal, 
se enakovredna količina energije iz 
obnovljivih virov pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive v zvezi z 
nacionalnimi cilji:

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev razvoja. Zato jim mora 
direktiva še naprej omogočati, da z ustreznimi spodbujevalnimi instrumenti te cilje tudi 
dosežejo. 
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Predlog spremembe 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Mehanizem neposrednih kazni

1. Da se zagotovi jasna in trdna skladnost 
držav članic s cilji te direktive, Komisija 
zanje uvede mehanizem neposrednih 
kazni.
2. Komisija izreče neposredne kazni 
državam članicam, ki se ne uskladijo s 
cilji navedene direktive, ne dosežejo 
obveznih vmesnih ciljev, določenih v delu 
B Priloge I, neposredno pred dvoletnim 
obdobjem, in ki ne morejo dokazati, da so 
prejele certifikate o prenosu računov iz 
tretje države članice (ki je presegla svoje 
cilje) v skladu s členoma 3 in 9. V primeru 
skupnih projektov ali skupnih 
nacionalnih načrtov dveh ali več držav 
članic, bo Komisija naložila skupne globe 
državam članicam, udeleženim v 
zadevnem skupnem izvajanju ali skupnem 
načrtu, ali tistim, ki niso dosegle skupnih 
obveznih ciljev poti.
3. Komisija bo sprejela potrebne ukrepe za 
izvajanje odstavka 1 in zlasti uvedbo 
potrebnih smernic, metod za izračun in 
kazni zaradi neskladnosti, ter sprejetje 
natančnih predpisov za upravno 
obravnavanje in uvedbo posebnega 
sklada, v katerega se ti prihodki dodelijo, 
v skladu s členom 18(2) uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 
25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (namenski prihodki). Ti 
izvedbeni ukrepi morajo vsebovati tudi 
predpise o upravljanju in uporabi sklada 
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za podporo projektom obnovljive energije 
v državah članicah, ki so presegle svoje 
cilje, ter na splošno spodbujati in krepiti 
raziskave, proizvodnjo in uporabo 
obnovljivih energij ter povečano 
energetsko učinkovitost v Evropski uniji.
4. Komisija bo s postopkom neposrednih 
kazni začela takoj, ko bo ocena poročila 
države članice razkrila, da zadevna država 
članica ne dosega skladnosti, ali ko se 
bodo zbrali dokazi, da država članica ne 
izpolnjuje svojih obveznosti.
5. Kazni se morajo določiti na podlagi 
primanjkljaja MWh obnovljive energije v 
primerjavi s svojim obveznim ciljem in se 
morajo določiti na ustrezni ravni, da 
omogočijo močno spodbudo za naložbe 
držav članic v obnovljivo energijo s 
prizadevanjem za skladnost z 
nacionalnimi cilji in celo njihovega 
preseganja.
6. Ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih elementov te direktive, med 
drugim z njegovo dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a sklepa 
1999/468/ES.
7. S plačilom kazni se država članica ne 
bo odvezala od obveznosti, da izpolni svoje 
obvezne vmesne cilje, določene v delu B 
Priloge I, in splošnega cilja, določenega v 
tretji koloni tabele v Prilogi I. V tem 
primeru se upošteva tudi člen 4(3).

Or. en

Obrazložitev

Kvote in dajatve so se dolgo uporabljale kot regulativna orodja v zakonodaji ES; zdaj se 
mora kot del okoljske politike sprejeti kazen, da se države članice spodbudi k skladnosti. 
Izračunati se mora tako, da se za države članice zagotovi močna spodbuda za naložbe v 
obnovljivo energijo, da se uskladijo s svojimi cilji ali jih celo presežejo. V skladu s trenutnimi 
gospodarskimi vidiki bi bila primerna osnova za kazen 90 evrov na zgrešeno MWh obnovljive 
energije.
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Predlog spremembe 170
Guido Sacconi

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) se skladnost doseže s postopki 
ocenjevanja, načrtovanja in licenciranja v 
skladu z veljavnimi različnimi deli 
okoljske zakonodaje EU;

Or. en

Obrazložitev

Postopki ocenjevanja učinkov za izdajo dovoljenj se oblikujejo v skladu z velikim številom 
direktiv EU. Za zagotavljanje nemotenega razvoja obnovljivih virov, morajo biti postopki 
nove direktive o obnovljivih virih v skladu z veljavnimi pravili in postopki.

Predlog spremembe 171
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za 
obnovljivo energijo, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpor. Če 
obstajajo evropski standardi, vključno z 
znaki za okolje, energetskimi znaki in 
drugimi tehničnimi referenčnimi sistemi, ki 
jih vzpostavijo evropski organi za 
standardizacijo, se tehnične specifikacije 
opredelijo na podlagi teh standardov. Te 
tehnične specifikacije ne smejo 
predpisovati, kje je treba naprave in 
sisteme certificirati.

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za 
obnovljivo energijo, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpor. Če 
obstajajo evropski standardi, vključno z 
znaki za okolje, energetskimi znaki in 
drugimi tehničnimi referenčnimi sistemi, ki 
jih vzpostavijo evropski organi za 
standardizacijo, se tehnične specifikacije 
opredelijo na podlagi teh standardov. Te 
tehnične specifikacije ne smejo 
predpisovati, kje je treba naprave in 
sisteme certificirati, ter ločevati 



PE407.817v01-00 70/153 AM\727647SL.doc

SL

nacionalne trge.

Or. de

Obrazložitev

Nacionalne tehnične specifikacije se ne smejo uporabiti za zaščito nacionalnih trgov. 
Obstoječe omejitve na notranjem trgu že zdaj ovirajo razvoj obnovljive energije.

Predlog spremembe 172
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

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:

Or. de

Obrazložitev

Lastniki, ki so pripravljeni obnoviti stavbe, bodo v prihodnje preobremenjeni zaradi dvojnih 
zahtev, kar bi lahko preprečevalo smiselne obnovitvene ukrepe. Po eni strani obstoječi 
osnutek zahteva uporabo minimalnih ravni obnovljive energije, po drugi pa predvidena 
sprememba gradbene direktive 2002/91/ES in nacionalne ureditve zahtevajo izpolnitev 
minimalnih zahtev v zvezi z energetsko učinkovitostjo obnovljenih stavb. Države članice 
morajo prosto odločati o tem, ali bodo obvezno predpisali uporabo obnovljive energije v 
stavbah ali pa bodo to na drugačen način smiselno spodbujali.
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Predlog spremembe 173
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 12, odstavek 4, točka (b) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporabo toplote iz elektrarn s 
kombiniranim ciklom, pri čemer morajo 
biti te elektrarne v skladu z direktivo 
2004/8/ES visoko razvite.

Or. de

Obrazložitev

Daljinsko ogrevanje iz elektrarn s kombiniranim ciklom znatno prispeva k učinkoviti uporabi 
surovin in zmanjšanju emisij CO2. Ker toplota od daljinskega ogrevanja ne more biti 
posredovana na velike razdalje, jo je treba tam, kjer so na voljo omrežja za daljinsko 
ogrevanje, čim bolj izkoristiti. Zato obveznost uporabe obnovljivih virov energije ne sme 
omejevati uporabo daljinskega ogrevanja. 

Predlog spremembe 174
Justas Vincas Paleckis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – (a) (b) (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije. 

(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije ali

(ba) pogoji v zvezi z gospodarsko 
učinkovitostjo in tehnično izvedljivostjo.

Or. lt
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Predlog spremembe 175
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Evropska unija in države članice z 
vsemi možnimi sredstvi zagotovijo, da se 
skupna poraba energije v prometu znatno 
zmanjša. Glavna sredstva za zmanjševanje 
skupne porabe energije v prometu 
vključujejo načrtovanje prometa, podporo 
javnemu prometu, povečanje deleža 
električnih avtomobilov v proizvodnji ter 
proizvodnjo avtomobilov manjše velikosti 
in z manjšo močjo motorja. 

Or. fi

Predlog spremembe 176
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice na svojem ozemlju ne 
prepovejo, omejujejo ali ovirajo dajanja v 
promet in/ali začetka obratovanja 
tehnologij obnovljive energije, ki so v 
skladu z direktivami, ki omogočajo znak 
skladnosti CE ali evropske tehnične 
standarde, ali se zakonito tržijo v drugi 
evropski državi članici.

Or. en
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Predlog spremembe 177
Peter Liese

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 zagotovijo dostopnost 
sistemov certificiranja ali enakovrednih
sistemov priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje majhnih kotlov in peči na 
biomaso, solarnih fotovoltaičnih in solarnih 
termalnih sistemov ter toplotnih črpalk.
Sistemi certificiranja morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili; 
direktiva 2005/36/ES ostane 
nespremenjena.

Or. de

Predlog spremembe 178
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do omrežja

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se programi podpore za uporabo bioplina za toploto in proizvodnjo električne 
energije ujemajo s finančno nevtralnimi programi podpore za proizvodnjo biometana s 
primerno kakovostjo za vbrizgavanje po cevovodu in uporabo v vozilih.
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Predlog spremembe 179
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije in 
plinastih goriv, namenjenih uporabi v 
prometu (kot je bioplin/biometan) iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami, kadar so ti ustrezni.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se programi podpore za uporabo bioplina za toploto in proizvodnjo električne 
energije ujemajo s finančno nevtralnimi programi podpore za proizvodnjo biometana s 
primerno kakovostjo za vbrizgavanje po cevovodu in uporabo v vozilih.

Predlog spremembe 180
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami.

1. Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

Or. de
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Obrazložitev

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za prilagoditev prihodnjemu razvoju sektorja 
električne energije, zlasti večje uveljavljanje obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 181
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije 
ter daljinskega ogrevanja in/ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami.

Or. en

Predlog spremembe 182
Anja Weisgerber

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 

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 prednostni dostop do 
omrežnega sistema ter 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 
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prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema. 

proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

Or. de

Obrazložitev

Prednostni dostop do omrežij je pomemben za doseganje 20-odstotnega cilja obnovljivih 
virov energije in je upravičen na podlagi: diskriminacije, s katero se soočajo obnovljivi viri 
energije na trgu z električno energijo. Energija vetra koristno vpliva na cene energije zaradi 
nizkih spremenljivih stroškov električne energije, pridobljene z vetrom. Ta korist je bila za 
nemške odjemalce električne energije samo leta 2006 vredna 4,98 milijard EUR
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/).  

Predlog spremembe 183
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj infrastrukture plinskega 
omrežja, da je prilagojena nadaljnjemu 
razvoju plina iz obnovljivih virov energije, 
vključno s povezovalnimi vodi med 
državami članicami.
2. Brez poseganja v zanesljivost varnosti 
plinskega omrežja bodo nacionalni organi 
zagotovili vnos in distribucijo plina, 
proizvedenega iz obnovljivih virov 
energije, s prednostnim dostopom.
3. Države članice od nacionalnih organov 
plinskega omrežja zahtevajo, da izdajo 
svoja standardna pravila v zvezi z 
naložbami za potrebne tehnične 
prilagoditve.
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4. Države članice zagotovijo, da stroški 
prevoza in distribucijske provizije ne 
diskriminirajo plina, proizvedenega iz 
obnovljivih virov energije, in da izražajo 
možne stroškovne koristi vključevanja 
obratov v plinsko omrežje.

Or. en

Obrazložitev

Rezervacije za proizvodnjo plina in tudi električne energije se morajo načrtovati.

Predlog spremembe 184
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila okoljske in družbene trajnosti za
energijo iz biomase.

Or. en

Obrazložitev

Poleg okoljskih meril so potrebna tudi družbena merila.

Predlog spremembe 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se upoštevajo za namene, 
navedene pod točkami (a), (b) in (c) v 
nadaljevanju, samo, če izpolnjujejo merila, 
določena v odstavkih 2 do 5:

1. Energija iz biomase se upošteva za 
namene, navedene pod točkami (a), (b) in 
(c) v nadaljevanju, samo, če izpolnjuje 
merila, določena v odstavkih 2 do 8:
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Or. en

Obrazložitev

Trajnostna proizvodnja ne sme biti omejena na okoljsko trajnost. Dobro dokumentirani 
socialni problemi in zlorabe človekovih pravic pri proizvodnji biogoriv kažejo, da morajo biti 
v merila za trajnost biogoriv v Evropski uniji vključeni tudi socialni standardi. 

Predlog spremembe 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ocenjevanje skladnosti goriv, 
namenjenih uporabi v prometu, z 
zahtevami direktive o kakovosti goriva;

Or. en

Obrazložitev

Pravila za biogoriva za prometni sektor se morajo uskladiti z direktivo o obnovljivih virih 
energije in direktivo o kakovosti goriva. Zato je potrebno navzkrižno sklicevanje, s čimer se 
zagotovi, da pri obeh direktivah velja enak sklop pravil.

Predlog spremembe 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 %. 

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na podlagi člena 17(1) in je 
najmanj 60%.

Or. en
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Obrazložitev

Prag toplogrednih plinov mora biti dovolj visok, da omogoča učinkovito uporabo redkih virov 
biomase. Če se metodologija izračuna znatno izboljša, se tvega, da bo vrednost prihranka 
toplogrednih plinov precenjena, kar bo povzročilo zavajanje potrošnikov in zgrešeno politiko.

Predlog spremembe 188
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 %. 

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na podlagi člena 17(1) in je 
najmanj 35%.

Or. en

Predlog spremembe 189
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 %. 

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, je 
najmanj 35%, in bo 1. januarja 2012 
narasel na najmanj 50 %, 
1. januarja 2017 pa na 60 %.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga najmanjši 35 % prihranek emisij toplogrednih plinov za energijo iz 
biomase, kar je premalo, saj je treba prihraniti najmanj 60 % emisij toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 190
Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 %. 

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, se 
izračuna na podlagi člena 17(1) in je 
najmanj 50%.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 35 % prihranek emisij toplogrednih plinov ni dovolj ambiciozen. Z določitvijo 
tako nizkega cilja bo ustrezna večina biogoriv, pri čemer se tvega neučinkovitost proizvodnje 
z omejenimi podnebnimi koristi in potencialno velikimi učinki posredne rabe zemljišč. Poleg 
tega se le s 35 % pragom za emisije toplogrednih plinov velik potencial za učinkovito 
proizvodnjo biogoriv v tropih zmanjšuje.

Predlog spremembe 191
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva za 
namene iz odstavka 1, je najmanj 35 %. 

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe bioenergije, ki se upošteva 
za namene iz odstavka 1, se izračuna v 
skladu s členom 17(1) in je najmanj 60 %, 
pri čemer se uporabi pristop analize 
celotnega življenjskega cikla na podlagi 
najnovejših znanstvenih podatkov.

Or. en
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Obrazložitev

Vsa bioenergija, ne le pogonska biogoriva in tekoča biogoriva, morajo prihraniti najmanj 
60 % toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi, kar ponuja jasen tržni signal za 
prihranke toplogrednih plinov. Kot del cilja obnovljive energije se sprejmejo le področja 
uporabe bioenergije, ki ponujajo bistveno zmanjšanje toplogrednih plinov. Izračuni za 
skladnost s tem pragom morajo temeljiti na najnovejših znanstvenih podatkih, ki jih je treba 
redno pregledovati in posodabljati.

Predlog spremembe 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prag toplogrednih plinov mora biti dovolj visok, da omogoča učinkovito uporabo redkih virov 
biomase. Če se metodologija izračuna znatno izboljša, se tvega, da bo vrednost prihranka 
toplogrednih plinov precenjena, kar bo povzročilo zavajanje potrošnikov in zgrešeno politiko.

Predlog spremembe 193
Riitta Myller

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.

Z začetkom veljavnosti od 1. januarja 
2015 je prihranek emisij toplogrednih 
plinov zaradi uporabe pogonskih biogoriv 
in drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva 
za namene iz odstavka 1, najmanj 50 % 
na podlagi pregleda Evropske komisije do 
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leta 2013 in nato vsako drugo leto.

Or. en

Predlog spremembe 194
Dorette Corbey

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 energije iz biomase, ki jo
proizvedejo obrati, ki so obratovali v 
januarju 2008, se prvi pododstavek 
uporablja od 1. aprila 2013.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga najmanjši 35 % prihranek emisij toplogrednih plinov za energijo iz 
biomase, kar je premalo, saj je treba prihraniti najmanj 60 % emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 195
Anders Wijkman

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 energije iz biomase, ki jo
proizvedejo obrati, ki so obratovali v 
januarju 2008, se prvi pododstavek 
uporablja od 1. aprila 2013.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani 35 % prihranek emisij toplogrednih plinov ni dovolj ambiciozen. Z določitvijo 
tako nizkega cilja bo ustrezna večina biogoriv, pri čemer se tvega neučinkovitost proizvodnje 
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z omejenimi podnebnimi koristi in potencialno velikimi učinki posredne rabe zemljišč. Poleg 
tega se le s 35 % pragom za emisije toplogrednih plinov velik potencial za učinkovito 
proizvodnjo biogoriv v tropih zmanjšuje.

Predlog spremembe 196
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z začetkom veljavnosti od 1. januarja 
2016 je prihranek emisij toplogrednih 
plinov zaradi uporabe pogonskih biogoriv 
in drugih tekočih biogoriv, ki se upošteva 
za namene iz odstavka 1, najmanj 50 %.
Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv se izračuna na 
podlagi člena 17(1).

Or. en

Predlog spremembe 197
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2015 mora prihranek 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upošteva za namene iz 
odstavka 1, znašati najmanj 45 %.
S 1. januarjem 2020 mora prihranek 
emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upošteva za namene iz 
odstavka 1, znašati najmanj 55 %.

Or. de
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Obrazložitev

Predlagani cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov je prenizko zastavljen. Da bi 
obstoječim napravam omogočili uvajanje sprememb, je treba cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov postopno večati.

Predlog spremembe 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Goriva iz biomase za promet, ki se 
upoštevajo za namene iz odstavka 1, se 
omejijo na goriva, proizvedena iz

(a) odpadkov ali ostankov, vključno z 
bioplinom,
(b) surovin, ki se pridelajo na 
neobdelanem, degradiranem ali 
obrobnem zemljišču z neto koristmi 
ogljika, kar zadeva emisije zaradi rabe 
zemljišč nad 10 let;
(c) goriva iz surovin, ki ne izhaja iz emisij 
spremenjene neposredne ali posredne 
rabe zemljišč. 

Or. en

Obrazložitev

Goriva iz biomase za promet morajo biti omejena na surovine brez emisij iz spremenjene 
neposredne ali posredne rabe zemljišč. Možnost boljšega zajema ogljika na obrobnem ali 
okrnjenem zemljišču se bo uresničila le, če se skladnostni trg za cilje EU usmeri na njeno 
uresničitev.
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Predlog spremembe 199
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ustrezno je treba oceniti nadomestni 
učinek biogoriv glede na goriva na osnovi 
nafte. V ta namen je pomembno uvesti 
koncept neto energije ali EROI (donos 
energije glede na vloženo energijo), kot je 
določeno na podlagi analize energije 
življenjskega cikla. S pravilno oceno 
energije v prometu se bomo izognili 
prekomerni uporabi uvoza iz držav v 
razvoju, s čimer se zmanjša negativen 
vpliv na proizvodnjo živil v teh državah. 
Takšne ocene bodo tudi spodbujale 
uporabo lokalno proizvedene biomase, ki 
bo zagotovila resnične koristi za okolje in 
preprečila etične težave.

Or. it

Obrazložitev

Poleg tega da je v skladu z osnovnim ciljem predloga – in sicer nadomeščanjem fosilnih goriv 
– bo ta predlog trg usmeril k najučinkovitejšim virom energije. Resnične neto vrednosti 
energije za biogoriva so na splošno sorazmerno nizke. Vrednost neto energije za etanol na 
osnovi koruze je 2:1 (tj. dvakrat več energije kot se je porabi za njegovo proizvodnjo) v 
primerjavi z 20:1 za goriva na osnovi nafte. To pomeni, da so stroški naložbe za omenjeno 
zamenjavo 20:1.

Predlog spremembe 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – uvodni del

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, 

3. Biomasa za energijo, ki ni namenjena 
gorivu za promet, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvede iz surovine, 
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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:

pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, razen če jo sestavljajo 
zakoniti in urejeni tokovi odpadkov ali 
lesni odpadki, ki izhajajo iz praks 
ohranitvenega upravljanja. To vključuje 
zemljišče, ki je imelo leta 1990 ali po letu 
1990 enega od naslednjih statusov, ne 
glede na to, ali ima zemljišče še vedno ta 
status:

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 201
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – uvodni del

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. Bioenergija, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvede iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, tj. zemljišču, ki je imelo v 
maju 2003 ali po maju 2003 enega od 
naslednjih statusov, ne glede na to, ali ima 
zemljišče še vedno ta status:

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije nagrajuje tiste, ki so v pričakovanju rasti evropskega trga špekulativno 
krčili gozdove, kot je bilo ugotovljeno v jugovzhodni Aziji. Poleg tega je bolj pomembno, da ta 
presečni datum ogroža presečni datum 1990, ki je določen v mehanizmu čistega razvoja 
kjotskega protokola. Leto 2003 je obdobje, v katerem je EU sprejela zakonodajno podporo za 



AM\727647SL.doc 87/153 PE407.817v01-00

SL

biogoriva.

Predlog spremembe 202
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

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. 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 
septembru 2003 ali po septembru 2003
enega od naslednjih statusov, ne glede na 
to, ali ima zemljišče še vedno ta status:

Or. de

Obrazložitev

Kot referenčni datum za spremembe rabe zemljišč mora veljati vsaj datum začetka veljavnosti 
določb v zvezi z navzkrižno skladnostjo (september 2003).

Predlog spremembe 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) območje velike ohranitvene vrednosti

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 



PE407.817v01-00 88/153 AM\727647SL.doc

SL

urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 204
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

Or. sv

Predlog spremembe 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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; razen ob zagotovitvi 
dokazov, da je človekovo poseganje bilo in 
bo še naprej tako intenzivno in v takih 
časovnih presledkih, da se omogoči 
ohranitev naravne sestave vrst in 
naravnih procesov;

Or. en
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Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, vključno z območji, določenimi za 
namene varstva redkih, prizadetih ali 
ogroženih ekosistemov ali vrst, priznanih 
z mednarodnimi sporazumi, razen če so na 
voljo dokazi, da proizvodnja te surovine ni 
posegala v te namene;

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 
sestavo naravnih vrst ter ekološke 
značilnosti in procese in ni pognojeno.

Or. en
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Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – uvodni del

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 

4. Biomasa za energijo, ki ni namenjena 
gorivu za promet, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo leta 1990
enega od naslednjih statusov in tega statusa 
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statusa nima več: nima več:

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 210
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – uvodni del

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. Bioenergija, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvede iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z visoko zalogo 
ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo maja 
2003 enega od naslednjih statusov in tega 
statusa nima več:

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije nagrajuje tiste, ki so v pričakovanju rasti evropskega trga špekulativno 
krčili gozdove, kot je bilo ugotovljeno v jugovzhodni Aziji. Poleg tega je bolj pomembno, da ta 
presečni datum ogroža presečni datum 1990, ki je določen v mehanizmu čistega razvoja 
kjotskega protokola. Leto 2003 je obdobje, v katerem je EU sprejela zakonodajno podporo za 
biogoriva. 
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Predlog spremembe 211
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

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. 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 septembra 
2003 enega od naslednjih statusov in tega 
statusa nima več:

Or. de

Obrazložitev

Kot referenčni datum za spremembe rabe zemljišč mora veljati vsaj datum začetka veljavnosti 
določb v zvezi z navzkrižno skladnostjo (september 2003).

Predlog spremembe 212
Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – uvodni del

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. Energija iz biomase, upoštevana za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvede iz 
surovine, pridobljene na zemljišču z visoko 
zalogo ogljika, tj. zemljišču, ki je imelo 
novembra 2005 enega od naslednjih 
statusov in tega statusa nima več:

Or. en
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Predlog spremembe 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) mokrišče,

(aa) šotišča,

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 214
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Okrnjena (tj. že izsušena) šotišča dokazano ostajajo pomembna skladišča ogljika na svetu. 
Obnovitev okrnjenih šotišč prinaša veliko večje prihranke emisij kot njihova uporaba za 
pridelavo biomase. Pri tem se zaradi pridelave pogosto zmanjšajo vodni viri, kar povzroča 
dodatno okrnjenost in zato obsežne izpuste toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 215
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 0,5 hektarja, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 10 %
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ;

(ba) savana in grmovje, to so območja z 
mešanico dreves, grmovja in travinja. 
(bb) Trajno travinje, tj. pašniki s travno 
vegetacijo, ki se uporabljajo za pašo 
najmanj 20 let in niso gozdovi.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev nepretrgano gozdnatih območij mora biti v skladu z mednarodno priznanimi 
opredelitvami Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in 
Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti, ki opredeljujeta gozdove kot zemljišče, ki zajema več 
kot 0,5 hektarja, krošnje pa pokrivajo več kot 10 % površine.

„Vmesni ekosistemi“ med gozdovi in travinjem so značilno, učinkovito in pomembno 
skladišče ogljika (npr. brazilsko travinje in afriška savana) ter so izključeni iz sedanjega 
besedila.

Trajno travinje je značilno, učinkovito in pomembno skladišče ogljika ter glede na nedavne 
znanstvene študije lahko odplačevanje dolga v smislu ogljika zaradi preoblikovanja travinja 
traja do 90 let. 
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Predlog spremembe 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) nepretrgano gozdnato območje, tj. 
zemljišče, ki zajema več kot 0,5 hektarja, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 10%
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ; 

(ba) savana in grmovje, to so območja z 
mešanico dreves, grmovja in travinja, ki 
vsebujejo visoke zaloge ogljika;
(bb) trajno travinje, to so pašniki s travno 
vegetacijo, ki se uporabljajo za pašo 
najmanj 20 let.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Medtem ko mora biti biomasa omejena na surovine brez vplivov rabe zemljišč ali če se dokaže 
boljše zajetje ogljika, potem je treba uporabo biomase za druge vrste rabe energije zakonsko 
urediti, tako da se preprečijo negativni vplivi na okolje.

Predlog spremembe 218
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, 
če je imelo zemljišče ob času, ko je bila 
surovina pridobljena, enak status, kot ga je 
imelo maja 2003.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije nagrajuje tiste, ki so v pričakovanju rasti evropskega trga špekulativno 
krčili gozdove, kot je bilo ugotovljeno v jugovzhodni Aziji. Poleg tega je bolj pomembno, da ta 
presečni datum ogroža presečni datum 1990, ki je določen v mehanizmu čistega razvoja 
kjotskega protokola. Leto 2003 je obdobje, v katerem je EU sprejela zakonodajno podporo za 
biogoriva.

Predlog spremembe 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Biomasa za energijo se ne upošteva za 
namene iz odstavka 1, razen če se je 
surovina, iz katere je proizvedena, 
pridelala v skladu z naslednjimi merili:
(a) spoštovanje zemljiških pravic lokalnih 
skupnosti in avtohtonih prebivalcev, kot je 
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določeno v deklaraciji ZN o pravicah 
avtohtonih prebivalcev in drugih zadevnih 
mednarodnih okvirih, tako da:
– se lahko dokaže pravica do uporabe 
zemljišča in je lokalne skupnosti ne 
spodbijajo upravičeno z dokaznimi 
pravicami;
– uporaba zemljišča za biomaso z 
namenom proizvodnje energije ne 
zmanjšuje zakonitih pravic, običajnih 
pravic ali tradicionalnih pravic drugih 
uporabnikov brez svobodnega, 
predhodnega in prostovoljnega soglasja, 
ter
(b) postopki za posvetovanje in 
komunikacijo z lokalnim prebivalstvom in 
interesnimi skupinami prek lastnih 
institucij;
(c) skladnost z nacionalno zakonodajo v 
zvezi z zdravjem in varnostjo delavcev ter 
minimalnimi plačami;
(d) skladnost z ustreznimi konvencijami in 
priporočili Mednarodne organizacije dela; 
(e) pogodbe z malimi kmetijskimi 
posestniki, ki so razumne, pregledne in 
skladne. Zlasti:
– dogovorjena plačila so opravljena 
pravočasno, vsi stroški, takse in dajatve so 
jasno razloženi in predhodno dogovorjeni;
– določanje cen surovin, storitev in 
pridelkov je jasno razloženo;
– sheme za odplačevanje dolga so 
popolnoma pregledne in delujejo na 
podlagi razumne obrestne mere.

Or. en
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Predlog spremembe 220
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ne glede na to, ali so bile surovine 
pridelane na ozemlju Skupnosti ali ne, se 
bo biomasa za energijo upoštevala le za 
namene iz odstavka 1, če so bili izvedeni 
učinkoviti ukrepi za preprečevanje:
a) onesnaževanja vode, vključno s 
podzemno vodo;
(b) čezmerna poraba vode na območjih, 
kjer je količina vode omejena;
(c) onesnaževanje zraka;
(d) poslabšanja kakovosti tal.

Or. en

Obrazložitev

Poročanje mora prav tako vključevati temeljito oceno vplivov večjega povpraševanja po 
bioenergiji na svetovno rabo zemljišč in s tem povezane emisije. Brez tega bo nemogoče 
ugotoviti, ali politika dejansko prispeva k zmanjšanju emisij ali ne.

Predlog spremembe 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kmetijske surovine, pridelane v 
Skupnosti ter uporabljene za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi določb, 
navedenih v točki A Priloge III k Uredbi 
Sveta (ES) št. 1782/20031 pod naslovom 

črtano
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„Okolje“, in v skladu z minimalnimi 
zahtevami za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje, opredeljene na podlagi člena 5(1) 
navedene uredbe.
_________
1 UL L 270, 21.10.2003, str. 56.

Or. en

Obrazložitev

Merila za kmetijske prakse morajo biti pri proizvodnji ista za Evropsko unijo in zunanje 
države. Glej odstavek 7 a novo (predlog spremembe poročevalca št. 33) in predlog 
spremembe istih avtorjev, ki ga dopolnjujejo.

Predlog spremembe 222
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kmetijske surovine, pridelane v 
Skupnosti ter uporabljene za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi določb, 
navedenih v točki A Priloge III k Uredbi 
Sveta (ES) št. 1782/2003 pod naslovom 
„Okolje“, in v skladu z minimalnimi 
zahtevami za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje, opredeljene na podlagi člena 5(1) 
navedene uredbe.

5. Kmetijske surovine, pridelane v 
Skupnosti ter uporabljene za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi določb, 
navedenih v točki A Priloge III k Uredbi 
Sveta (ES) št. 1782/2003 pod naslovom 
„Okolje“, in v skladu z minimalnimi 
zahtevami za dobre kmetijske in okoljske 
pogoje, opredeljene na podlagi člena 5(1) 
navedene uredbe. Odstavka 3 in 4 ne 
veljata za surovine, pridelane v Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

V členu 15 so določeni dodatni standardi glede proizvodnje v državah članicah EU, ker je 
poleg odstavkov 3 in 4 treba upoštevati tudi odstavek 5, za uvožene surovine pa veljata le 
odstavka 3 in 4. Veljavne evropske ureditve glede zaščite narave in vode vsebujejo zadostne 
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trajnostne zahteve za kmetijstvo. Zato je treba pojasniti, da za proizvodnjo surovin v državah 
članicah EU velja le odstavek 5. Poleg tega odstavek 5 vključuje zadostno število določb iz 
odstavkov 3 in 4.

Predlog spremembe 223
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kmetijske surovine, ki niso pridelane v 
Skupnosti in uporabljene za proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se pridobijo v skladu s 
predpisi, enakimi iz pododstavka 1 tega 
odstavka, ali, če se taki predpisi ne 
uporabljajo, v skladu zlasti z naslednjimi 
zahtevami, ki vplivajo na svetovne 
naravne vire:
(a) brez znatnega povečanja emisij, ki 
lahko povzročijo zakisljevanje ali 
evtrofikacijo ali uničenje ozona ali ki so 
strupene,
(b) brez znatnega poslabšanja funkcij tal 
ali rodovitnosti tal (npr. ohranitev stopnje 
organskih snovi, preprečevanje erozije),
(c) brez znatnega poslabšanja kakovosti 
vode ali slabe oskrbe z vodo,
(d) brez znatnega poslabšanja biotske 
raznovrstnosti ali raznovrstnosti 
ekosistema ter
(e) okolju prijazna uporaba gnojil in 
pesticidov.

Or. xm

Obrazložitev

Za kmetijske surovine, ki so proizvedene v tretjih državah, so potrebne zahteve, ki ustrezajo 
navzkrižni skladnosti ali so ji enake, da se zagotovi trajnost biogoriv, ki se proizvajajo iz njih.



AM\727647SL.doc 101/153 PE407.817v01-00

SL

Predlog spremembe 224
Dorette Corbey

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

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da merilom EU dodajo dodatna merila.

Predlog spremembe 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

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 226
Eluned Morgan

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

Obrazložitev

Ta člen nasprotuje členom 174, 175 in 176 Evropske pogodbe, ki določajo, da se državam 
članicam ne prepreči „ohranjanja ali uvedbe strožjih varstvenih ukrepov“ za namene varstva 
okolja. Besedilo Komisije bi ogrozilo obstoječe nacionalne načrte za obnovljive vire, kot na 
primer tiste, ki jih imata Združeno kraljestvo in Nizozemska.

Predlog spremembe 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2010 predloži poročilo o zahtevah glede 
trajnostnega sistema za uporabo biomase 
v druge energetske namene razen 
proizvodnje pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Poročilu po potrebi 
priloži predloge Evropskemu parlamentu 
in Svetu o trajnostnem sistemu za 
uporabo biomase v druge energetske
namene.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta direktiva mora določati merila za trajnost energije pridobljene iz biomase.

Predlog spremembe 228
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2010 predloži poročilo o zahtevah glede 
trajnostnega sistema za uporabo biomase v 
druge energetske namene razen 
proizvodnje pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Poročilu po potrebi 
priloži predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu o trajnostnem sistemu za uporabo 
biomase v druge energetske namene.

7. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2010 predloži poročilo o zahtevah glede 
trajnostnega sistema za uporabo biomase v 
druge energetske namene razen 
proizvodnje pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv. Poročilo upošteva 
obstoječe uredbe in standarde ter načela 
za trajnostno gozdarstvo in tekoče delo za 
razvoj standardov na tem področju. 
Poročilu po potrebi priloži predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
trajnostnem sistemu za uporabo biomase v 
druge energetske namene.

Or. en

Obrazložitev

Mogoča širitev meril trajnosti za biomaso mora upoštevati tako obstoječa načela in uredbo o 
trajnostnem gozdarstvu, kot tudi standarde, ki se še razvijajo. 

Predlog spremembe 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Energija, pridobljena iz biomase, se za 
namene iz odstavka 1 ne upošteva, razen 
če so bili sprejeti učinkoviti ukrepi, da se 
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prepreči:
(a) poslabšanje kakovosti površja in 
podtalnice zaradi vnosa onesnaževal in 
pretiranih količin hranil;
(b) čezmerna poraba vode na območjih, 
kjer je količina vode omejena;
(c) onesnaževanje zraka; 
(d) poslabšanje kakovosti tal.
V proizvodnji surovin za biomaso se za 
skladnost z odstavkom 1 ne uporabljajo 
gensko spremenjene rastline ali proizvodi 
iz takih rastlin, in sicer ne v Skupnosti ne 
v tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Merila za kmetijske prakse morajo biti enaka za proizvodnjo v EU in zunaj nje. Predlog 
spremembe nadgrajuje predlog spremembe 33 poročevalca, da ga naredi bolj izčrpnega.

Predlog spremembe 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Ne glede na to, ali so bile surovine 
gojene na ozemlju Skupnosti ali ne, se 
biogoriva in tekoča biogoriva ne 
upoštevajo za namene iz odstavka 1,razen 
če se je surovina, iz katere so proizvedeni, 
gojila v skladu z naslednjimi merili:
(a) skladno z mednarodnimi normami o 
pravicah do soglasja in posvetovanja z 
domačini in lokalnimi skupnostmi ter 
zaščiti otrok, kot določajo agencije in 
konvencije Združenih narodov.
(b) norme Združenih narodov o 
človekovih pravicah se upoštevajo pri 
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proizvodnji surovin.
V skladu s členom 16 in zlasti s 
sodelovanjem v prostovoljnih 
mednarodnih ali nacionalnih programih, 
ki določajo standarde za proizvajanje 
trajnostnih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter potrjujejo, da proizvodnja 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv dosega 
te standarde, je treba preveriti skladnost z 
merili iz odstavka 8.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna proizvodnja ne sme biti omejena na okoljsko trajnost. Dobro dokumentirani 
socialni problemi in zlorabe človekovih pravic v proizvodnji biogoriv kažejo, da morajo biti v 
merila Evropske unije za trajnost biogoriv vključeni tudi družbeni standardi. 

Predlog spremembe 231
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Evropska komisija imenuje Odbor 
neodvisnih strokovnjakov, ki bodo razvili 
mehanizem za natančno oceno in 
obravnavanje posrednih učinkov 
bioenergije na spremembo rabe zemljišč 
in posredne učinke na propadanje 
naravnih gozdov ali drugih naravnih 
ekosistemov, ki se bo začel uporabljati 
najkasneje 13. decembra 2010. Bistveno 
je, da so vključeni tudi posredni učinki.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna proizvodnja ne sme biti omejena na okoljsko trajnost. Dobro dokumentirani 
socialni problemi in zlorabe človekovih pravic v proizvodnji biogoriv kažejo, da morajo biti v 
merila Evropske unije za trajnost biogoriv vključeni tudi družbeni standardi. 
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Predlog spremembe 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2010 in 2012 predloži poročilo 
o delovanju metode preverjanja na 
podlagi masne bilance, opisane v 
odstavku 1, in možnih drugih metodah 
preverjanja v zvezi z nekaterimi ali vsemi 
vrstami surovin ali biogoriv. Komisija v 
oceni preuči tiste metode preverjanja, pri 
katerih ni potrebno, da podatki o 
trajnostnih značilnostih fizično ostanejo 
pri posameznih pošiljkah ali mešanicah. 
V oceni upošteva, da je treba ohraniti 
integriteto in učinkovitost sistema 
preverjanja ter obenem preprečiti 
nerazumno veliko obremenitev za 
industrijo. Poročilu po potrebi priloži 
predloge Evropskemu parlamentu in 
Svetu o možnih drugih metodah 
preverjanja.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 233
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski 
in večstranski sporazumi med Skupnostjo 
in tretjimi državami dokazujejo, da 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo 
merila za okoljsko trajnost v odstavku 3 
ali 4 člena 15.

Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva 
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.
Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski 
in večstranski sporazumi med Skupnostjo 
in tretjimi državami dokazujejo, da 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo 
merila za okoljsko trajnost v odstavku 3 
ali 4 člena 15.

Or. de

Obrazložitev

Ureditve, predvidene za uvoze iz tretjih držav, so neustrezne. Ni meril, ki jih je treba izpolniti 
pri sklepanju sporazumov s tretjimi državami, zlasti v zvezi z zagotavljanjem dokazov o 
uporabi metode masne bilance. Ponudniki iz tretjih držav imajo v primerjavi s ponudniki iz 
EU konkurenčno prednost, če morajo le slednji uporabljati drago metodo masne bilance.

Kot dokaz o izpolnjevanju trajnostnih zahtev v zvezi z uvozi iz tretjih držav bi morala veljati 
ista ali vsaj enakovredna merila (sistem masne bilance). Bistveno je, da za uvoze iz tretjih 
držav veljajo trajnostna merila, ki se uporabljajo v EU. To zagotavlja dopolnitev člena 15(5) 
(predlog spremembe 4).
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Predlog spremembe 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva 
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.
Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva 
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.

4. Komisija bo spodbujala, da naj 
prostovoljni nacionalni ali mednarodni 
sistemi, ki določajo standarde za 
proizvodnjo proizvodov iz biomase, 
vsebujejo točne podatke za namene 
člena 15(2) ali dokazujejo, da pošiljke 
biomase za energijo izpolnjujejo merila za 
trajnost v členu 15.

Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene 
člena 15 na podlagi regulativnega 
postopka s pregledom iz člena 21 (3).

Or. en

Predlog spremembe 235
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija lahko odloči, da dvostranski
in večstranski sporazumi med Skupnostjo 
in tretjimi državami dokazujejo, da 
pogonska biogoriva in druga tekoča 

Komisija mora zaključiti dvostranske in 
večstranske sporazume med Skupnostjo in 
tretjimi državami, da bo lahko zagotovila, 
da energija iz biomase, proizvedene iz 
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biogoriva, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjujejo
merila za okoljsko trajnost v odstavku 3 ali
4 člena 15.

surovin, pridelanih v teh državah,
izpolnjuje merila za okoljsko trajnost v 
odstavkih 3, 4, 7a in 8 člena 15. 
Sporazumi bodo vključevali ukrepe za 
zagotovitev udeležbe malih in srednje 
velikih podjetij.

Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke biogoriva
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.

Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 15(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke energije iz biomase
izpolnjujejo merila za okoljsko trajnost v 
odstavku 3 ali 4 člena 15.

Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

Komisija se lahko odloči, da nacionalni, 
večnacionalni ali mednarodni sistemi za 
merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

Or. en

Obrazložitev

Navezuje se na predlog spremembe 33 Andersa Wijkmana in dodaja člen 15(7a) ter predlog 
spremembe, ki so ga vložili Wijkman, Bowis in Corbey, o členu 15 odstavku 8 (novo).

Predlog spremembe 236
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija sprejme le odločitve v skladu z 
odstavkom 4, če zadevni sporazum ali 
sistem izpolnjuje ustrezne standarde glede
zanesljivosti, preglednosti in neodvisne 
revizije. V primeru sistemov za merjenje 
prihrankov toplogrednih plinov morajo 
taki sistemi prav tako izpolnjevati 

črtano
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metodološke zahteve iz Priloge VII.

Or. de

Obrazložitev

Ureditve, predvidene za uvoze iz tretjih držav, so neustrezne. Ni meril, ki jih je treba izpolniti 
pri sklepanju sporazumov s tretjimi državami, zlasti v zvezi z zagotavljanjem dokazov o 
uporabi metode masne bilance. Ponudniki iz tretjih držav imajo v primerjavi s ponudniki iz 
EU konkurenčno prednost, če morajo le slednji uporabljati drago metodo masne bilance.

Kot dokaz o izpolnjevanju trajnostnih zahtev v zvezi z uvozi iz tretjih držav bi morala veljati 
ista ali vsaj enakovredna merila (sistem masne bilance). Bistveno je, da za uvoze iz tretjih 
držav veljajo trajnostna merila, ki se uporabljajo v EU. To zagotavlja dopolnitev člena 15(5) 
(predlog spremembe 4).

Predlog spremembe 237
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let. 

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ureditve, predvidene za uvoze iz tretjih držav, so neustrezne. Ni meril, ki jih je treba izpolniti 
pri sklepanju sporazumov s tretjimi državami, zlasti v zvezi z zagotavljanjem dokazov o 
uporabi metode masne bilance. Ponudniki iz tretjih držav imajo v primerjavi s ponudniki iz 
EU konkurenčno prednost, če morajo le slednji uporabljati drago metodo masne bilance.

Kot dokaz o izpolnjevanju trajnostnih zahtev v zvezi z uvozi iz tretjih držav bi morala veljati 
ista ali vsaj enakovredna merila (sistem masne bilance). Bistveno je, da za uvoze iz tretjih 
držav veljajo trajnostna merila, ki se uporabljajo v EU. To zagotavlja dopolnitev člena 15(5) 
(predlog spremembe 4).
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Predlog spremembe 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let.

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi regulativnega 
postopka z nadzorom iz člena 21(3). Take 
odločitve veljajo največ 5 let in se lahko 
na pobudo Komisije, odbora iz člena 
21(2), ali Evropskega parlamenta 
razveljavijo, kadar koli se pojavijo resne 
skrbi glede zanesljivosti načrta.

Or. en

Predlog spremembe 239
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let.

Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let. 
Te odločitve se lahko prekličejo tudi prej, 
če dokazi kažejo, da so bili kršeni 
standardi trajnostni ali če načrti ali 
sporazumi ne zagotovijo ustreznih 
standardov zanesljivosti, preglednosti ter 
rednega in pogostega neodvisnega 
presojanja. 

Or. en

Obrazložitev

Člen 16.6 navaja, da odločitve o vključitvi mednarodnih sporazumov in načrtov veljajo največ 
5 let. Tudi te odločitve je treba preklicati prej, če dokazi kažejo, da sporazumi in načrti ne 
dosegajo potrebnih meril ali ustreznih standardov zanesljivosti, preglednosti in neodvisnega 
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nadzora.

Predlog spremembe 240
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če gospodarski subjekt predloži dokaz 
ali podatke, pridobljene v skladu s 
sporazumom ali sistemom, ki je bil 
predmet odločitve v skladu z odstavkom 4, 
država članica od dobavitelja ne zahteva, 
da predloži nadaljnja dokazila o 
izpolnjevanju ustreznega merila za 
okoljsko trajnost.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ureditve, predvidene za uvoze iz tretjih držav, so neustrezne. Ni meril, ki jih je treba izpolniti 
pri sklepanju sporazumov s tretjimi državami, zlasti v zvezi z zagotavljanjem dokazov o 
uporabi metode masne bilance. Ponudniki iz tretjih držav imajo v primerjavi s ponudniki iz 
EU konkurenčno prednost, če morajo le slednji uporabljati drago metodo masne bilance.

Kot dokaz o izpolnjevanju trajnostnih zahtev v zvezi z uvozi iz tretjih držav bi morala veljati 
ista ali vsaj enakovredna merila (sistem masne bilance). Bistveno je, da za uvoze iz tretjih 
držav veljajo trajnostna merila, ki se uporabljajo v EU. To zagotavlja dopolnitev člena 15(5) 
(predlog spremembe 4).

Predlog spremembe 241
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija v skladu s to določbo ne 
upošteva vir, mora predvideti primerno, 
vsaj enoletno obdobje za začetek 
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veljavnosti sklepa.

Or. de

Obrazložitev

Če bi Komisija uvedla takojšnjo učinkovito prepoved upoštevanja vira za biogoriva, bi to 
oviralo obstoječe dobavne pogodbe. Zato je v zvezi s tem treba zagotoviti prehodno obdobje, 
da bi se ustvarilo ravnovesje med varnostjo načrtovanja in oskrbe ter upoštevanjem 
trajnostnih meril.

Predlog spremembe 242
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izračun vpliva pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv na toplogredne 

pline

Izračun vpliva energije pridobljene iz 
biomase na toplogredne pline

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv, česar pa Komisija 
ne upošteva. Zato je treba vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe 
zemljišča od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta 
dejavnik bo zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo 
zemljišč.
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Predlog spremembe 243
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za namene člena 
15(2) se izračuna, kot sledi:

1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe energije iz biomase za 
namene člena 15(2) se izračuna, kot sledi:

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv, česar pa Komisija 
ne upošteva. Zato je treba vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe 
zemljišča od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta 
dejavnik bo zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo 
zemljišč.

Predlog spremembe 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka 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

Obrazložitev

Bolje je uporabljati dejanske vrednosti. Uporaba razčlenjenih privzetih vrednosti je mogoča 
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pri nekaterih stopnjah proizvodnega postopka.

Predlog spremembe 245
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka 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;

(a) za energijo iz biomase, če je privzeta 
vrednost za prihranke emisij toplogrednih 
plinov za proizvodne procese energije iz 
biomase določena v delu A ali B Priloge 
VII, z uporabo te privzete vrednosti,
pomnožene s faktorjem za posredno 
spremembo rabe zemljišča;

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv, česar pa Komisija 
ne upošteva. Zato je treba vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe 
zemljišča od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta 
dejavnik bo zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo 
zemljišč.

Predlog spremembe 246
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge VII; ali

(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge VII, pomnožene 
s faktorjem za posredno spremembo rabe 
zemljišča; ali
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Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv, česar pa Komisija 
ne upošteva. Zato je treba vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe 
zemljišča od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta 
dejavnik bo zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo 
zemljišč.

Predlog spremembe 247
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z uporabo vrednosti, izračunane v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge VII, kot vsota dejanskih vrednosti 
za nekatere od stopenj proizvodnega 
procesa in razčlenjenih privzetih vrednosti 
v delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa.

(c) z uporabo vrednosti, izračunane v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge VII, kot vsota dejanskih vrednosti 
za nekatere od stopenj proizvodnega 
procesa in razčlenjenih privzetih vrednosti 
v delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa. To zahteva, da je 
proizvodni proces enak proizvodnemu 
procesu, ki temelji na razčlenjenih 
vrednosti za druge stopnje proizvodnega 
procesa, določene v delu D ali E Priloge 
VII.

Or. de

Obrazložitev

Vrednosti so bile očitno določene z upoštevanjem dodelitev, ki se izvajajo v zadevnem 
proizvodnem procesu (na podlagi določenih konfiguracij naprav in konverzijskih 
koeficientov). Zato se te vrednosti lahko upoštevajo le pri enakih proizvodnih procesih in 
obratih za pretvorbo. Te vrednosti se v drugačnih okoliščinah ne smejo uporabljati.
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Predlog spremembe 248
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) z uporabo vrednosti, izračunane v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge VII, kot vsota dejanskih vrednosti 
za nekatere od stopenj proizvodnega 
procesa in razčlenjenih privzetih vrednosti 
v delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa.

(c) z uporabo vrednosti, izračunane v 
skladu z metodologijo, določeno v delu C 
Priloge VII, kot vsota dejanskih vrednosti 
za nekatere od stopenj proizvodnega 
procesa in razčlenjenih privzetih vrednosti 
v delu D ali E Priloge VII za druge stopnje 
proizvodnega procesa, se vse vrednosti 
pomnožijo s faktorjem za posredne 
spremembe rabe zemljišč.

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv, česar pa Komisija 
ne upošteva. Zato je treba vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe 
zemljišča od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta 
dejavnik bo zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo 
zemljišč.

Predlog spremembe 249
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) faktor za posredno spremembo rabe 
zemljišča se bo izračunal vsaki dve leti 
tako, da se povečanje rabe zemljišč zaradi 
proizvodnje energije iz hrane in krme deli 
s povečanjem rabe zemljišča zaradi 
proizvodnje hrane in krme ter s 
povečanjem zaradi proizvodnje energije iz 
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biomase.
Ko bo ta direktiva začela veljati bo ta 
faktor 1,0, prvič pa bo izračunan dve leti 
po začetku veljave na podlagi podatkov o 
svetovni rabi zemljišč in spremembah rabe 
zemljišč.
Komisija bo pred letom 2010 objavila 
metodologijo za izračunavanje faktorja 
posrednih sprememb rabe zemljišč, ki bo 
upošteval mogočo potrebo po izključitvi 
propadlega zemljišča in način za 
ločevanje med različnimi tipi zemljišč ali 
njihove uporabe. 

Or. en

Obrazložitev

Posredne spremembe rabe zemljišč pomenijo, da se zaradi uporabe zemljišča za proizvodnjo 
biogoriv namesto hrane nekje drugje na svetu poveča proizvodnja hrane na račun tropskih 
gozdov ali drugih nekmetijskih površin, da se nadomesti izgubljena proizvodnja hrane. To 
negativno vpliva na nastajanje emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv, česar pa Komisija 
ne upošteva. Zato je treba vpeljati dejavnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe 
zemljišča od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta 
dejavnik bo zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo 
zemljišč.

Predlog spremembe 250
Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) emisije, ki jih povzroča posredna 
sprememba rabe zemljišč, kot jo določa 
del C priloge VII, se morajo prišteti, razen 
če proizvodnja temelji na surovinah, ki ne 
zahtevajo uporabe ornih zemljišč, 
pašnikov ali zemljišč s trajnimi nasadi, 
vključno z odpadki.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije ne zajema emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč. Zadnje 
raziskave kažejo, da so te emisije lahko znatne. Zato se morajo emisije prištevati k privzetim 
vrednostim, kakor tudi k vsaki izračunani vrednosti.

Predlog spremembe 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji najpozneje do 
31. marca 2010 predložijo poročilo, ki 
vključuje seznam tistih enot njihovega 
ozemlja, ki so uvrščene na raven NUTS 2 
v Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta18, kadar se lahko 
pričakuje, da bodo tipične emisije 
toplogrednih plinov iz pridelave 
kmetijskih surovin nižje ali enake 
emisijam, navedenim pod naslovom 
„Pridelava“ v delu D Priloge VII k tej 
direktivi, poročilu pa je priložen opis 
metode in podatkov, uporabljenih pri 
sestavi tega seznama. Pri metodi se 
upoštevajo značilnosti tal, podnebje in 
pričakovani donos surovin.

2. Države članice Komisiji najpozneje do 
31. decembra 2010 predložijo seznam 
neobdelanih, propadajočih ali obrobnih 
zemljišč, kjer bi proizvodnja poljščin za 
energijo lahko imela neto koristne emisije 
ogljika, seznamu pa je priložen opis 
metode in podatkov, uporabljenih pri 
sestavi tega seznama. Pri metodi se 
upoštevajo značilnosti tal, podnebje in 
pričakovani donos surovin.

___________
1 UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Privzete vrednosti v delu A Priloge VII 3. Razčlenjene privzete vednosti za 



PE407.817v01-00 120/153 AM\727647SL.doc

SL

za biogoriva ter razčlenjene privzete 
vednosti za pridelavo v delu D Priloge VII 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se uporabljajo le, če se njihove 
surovine pridelajo:

pridelavo v delu D Priloge VII za prevoz in 
tekoča goriva iz biomase se lahko 
uporabljajo le, če se njihove surovine 
pridelajo:

Or. en

Obrazložitev

Če je mogoče, se morajo uporabiti dejanske vrednosti. Razčlenjene privzete vrednosti za 
gojenje se lahko uporabijo le, ko surovine prihajajo iz tretjih držav in z neobdelanih, 
obrobnih in propadajočih zemljišč, ki so bila določena v odstavku 2.

Predlog spremembe 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. emisije, ki jih povzroča posredna 
sprememba rabe zemljišč, se prištejejo 
vsem gorivom iz biomase, namenjenim za 
uporabo v prometu, za katere ne velja 
neposredna sprememba rabe zemljišč, 
razen če proizvodnja temelji na 
surovinah, ki ne zahtevajo uporabe orne 
zemlje, pašnikov ali zemljišč s trajnimi 
nasadi, vključno z odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Emisije toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč se nanašajo na vsa 
goriva iz biomase v prometu, razen na goriva, ki so bila proizvedena iz surovin, ki so zrasle 
na neobdelanih, obrobnih in degradiranih zemljiščih, za katera lahko lastniki dokažejo korist 
neto emisij ogljika z neposredno spremembo rabe zemljišča.
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Predlog spremembe 254
Anders Wijkman

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 predloži poročilo o ocenjenih 
tipičnih in privzetih vrednostih iz delov B 
in E Priloge VII, pri čemer zlasti upošteva 
emisije, ki jih povzročata promet in
predelava, po potrebi lahko te vrednosti 
popravi. Tak ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

4. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2010 in vsaki dve leti po tem 
datumu pregleda tipične in privzete 
vrednosti v Prilogi VII, pri čemer zlasti 
upošteva emisije, ki jih povzroča 
kmetijstvo. Ob upoštevanju tipičnih in 
privzetih vrednosti za kmetijstvo, mora 
Komisija do 31. decembra 2010 predstaviti 
nov sklop dejanskih in privzetih vrednosti, 
ki odražajo regionalne in podnebne 
razmere. V postopku pregleda se je treba 
sklicevati na mnenja proizvajalcev v 
tretjih državah in v Skupnosti. Poleg tega 
mora Komisija oceniti in, če bo to 
potrebno, predlagati tipične in privzete 
vrednosti za kmetovanje z uporabo 
trajnostnih kmetijskih metod in metod za 
organsko kmetovanje. Tak ukrep, katerega 
namen je spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Vrednosti za emisije, ki jih 
povzroči posredna sprememba rabe 
zemljišč, kot je navedeno v delu C 
Priloge VII, se prav tako pregledajo in 
prilagodijo rabi zemljišč in/ali 
posameznim dejavnikom surovin.

Or. en

Obrazložitev

KOM Predlaga zelo splošne (svetovna povprečja) vrednosti za kmetijstvo, ki ne kažejo velikih 
fizičnih razlik. Merjenje dejanskih emisij kmetijstva je zahtevno in zelo drago za nosilce 
gospodarskih dejavnosti. KOM mora zato predstaviti regionalizirane privzete vrednosti za 
proizvodnjo, ki bi natančneje prikazale razlike. Poleg tega je treba vrednosti za emisije, ki jih
povzroči posredna sprememba rabe zemljišč, prilagoditi zahtevam uporabe zemljišč za 
posamezno surovino.
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Predlog spremembe 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar je prispevek dejavnika k skupnim 
emisijam majhen ali če obstajajo omejene 
spremembe ali če so stroški ali težavnost 
določitve dejanskih vrednosti visoki, so 
privzete vrednosti tipične vrednosti 
običajnih proizvodnih procesov;

(a) kadar je prispevek dejavnika k skupnim 
emisijam nižji od 5 % ali če praktično ni
sprememb ali če so stroški ali težavnost 
določitve dejanskih vrednosti visoki, so 
privzete vrednosti tipične vrednosti 
običajnih proizvodnih procesov;

Or. en

Obrazložitev

Natančnejši napotki so potrebni za pregled privzetih vrednosti pri komitologiji.

Predlog spremembe 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v vseh drugih primerih so privzete 
vrednosti konzervativne v primerjavi z 
običajnimi proizvodnimi procesi.

(b) v vseh drugih primerih so privzete 
vrednosti 90 % percentila vrednosti za 
proizvodne procese.

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti morajo biti določene v skladu z doslednim pravilom, pri čemer morajo biti 
konzervativne, da ne koristijo najslabšim izvajalcem.
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Predlog spremembe 257
Hanne Dahl

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Države članice lahko pretvorijo cilj za 
biogoriva v obnovljivo energijo, kot sta 
sončna energija in energija vetra za 
proizvodnjo električne energije.

Or. da

Predlog spremembe 258
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev dovolj možnosti za oskrbo 
vozil brez emisij z gorivom.

Or. en

Obrazložitev

Prodor obetavnih tehnologij pogosto ovira pomanjkanje infrastrukture. Pomanjkanje 
možnosti za oskrbo električnih vozil in vozil na gorivne celice z gorivom je eden od razlogov, 
zaradi katerih se potrošniki ne odločijo za nakup.
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Predlog spremembe 259
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavka 2 in 3 ustrezno veljata za 
bencin, ki vsebuje bioetanol.

Or. de

Obrazložitev

Za doseganje ciljev za biogoriva je bistvena celovita dostopnost bencina, ki vsebuje 
biogorivo, na vseh bencinskih servisih.

Predlog spremembe 260
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Z dvojnim priznavanjem nekonvencionalnih biogoriv se bo v skladu z uvodno izjavo 49 
izboljšala njihova donosnost. S tem se upoštevajo navidezni prihranki emisij, tj. 50 % 
upoštevanih prihrankov emisij v resnici ne obstaja. Dvojno priznavanje resno ovira 
konkurenčnost biogoriv za optimalno zmanjšanje emisij in daje prednost nekonvencionalnih 
biogorivom. Nekonvencionalna biogoriva so dosledno izključena iz konkurence v zvezi z 
varstvom podnebja. Dvojno priznavanje z utemeljitvijo, da je treba izboljšati donosnost 
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nekonvencionalnih biogoriv, se zdi nesprejemljivo. Varstvo okolja je možno le z dejanskim 
zmanjšanjem emisij. Težave v zvezi z donosnostjo se lahko rešijo le z gospodarskimi ukrepi, 
kot so na primer davčne olajšave ali pomoči za naložbe. Pravna sprejemljivost dvojnega 
priznavanja je vprašljiva, ker bi se poseg v konkurenco zaradi navideznih prihrankov emisij 
zdel samovoljen. Ne glede na zgoraj navedeno je pavšalno, tj. dvojno priznavanje, ki v 
posameznih primerih ne upošteva različnih donosnosti, neupravičeno.

Predlog spremembe 261
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.

4. Prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, in 
biogoriv, s katerimi se prihrani več kot 
50 % emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi s fosilnimi gorivi in katerih 
mešanice imajo lahko zaradi lastnosti 
goriva v skladu z veljavnimi evropskimi 
normami Evropskega odbora za 
standardizacijo za bencin in dizelsko 
gorivo višje volumske odstotke kot pri 
omejitvah za bioetanol in biodizel, se
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Obseg biogoriv, ki so upravičena do te „napredne kategorije“, je treba razširiti na biogoriva 
z večjo zmogljivostjo, kar jim omogoča, da se uporabljajo višji odstotki mešanice v običajnem 
bencinu in dizelskem gorivu kot pri prvotnih vrstah biogoriva (bioetanol in biodizel (FAME)), 
s čimer se omogoči večja uporaba biogoriv v obstoječem voznem parku in zmanjšajo dodatne 
zahteve v zvezi z infrastrukturo za dobavo.
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Predlog spremembe 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri dokazovanju izpolnjevanja 
nacionalnih obveznosti glede obnovljive 
energije, ki veljajo za upravljavce, se 
prispevek na podlagi biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.

4. Pri zagotavljanju, da se doseže delež 
energije iz obnovljivih virov v skladu s 
členom 3 in Prilogo I, lahko države 
članice podprejo prispevek na podlagi 
goriv, namenjenih uporabi v prometu in 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze ali lesne celuloze.

Or. en

Predlog spremembe 263
Johannes Lebech

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. S podpornimi mehanizmi za biogoriva 
v državah članicah je treba zlasti 
spodbujati biogoriva z višjimi prihranki 
emisij toplogrednih plinov, kot zahteva 
člen 15(2).

Or. en

Predlog spremembe 264
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do 31. decembra 2009 
predlaga ustrezne ukrepe za dosego 
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ravnovesja med domačo proizvodnjo in 
uvozom. 

Or. xm

Obrazložitev

Zaradi obsežnega opuščanja subvencioniranega biodizla in znatnega uvoza bioetanola iz ene 
same države, ki dosega nad 40 % proizvodnje v EU, je treba čim prej sprejeti pravne ukrepe, 
da se poveča varnost oskrbe z energijo. Čakanje do leta 2012, kot je predlagano v členu 20, 
lahko povzroči resno in strukturno škodo za industrijo. 

Predlog spremembe 265
Johannes Lebech

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) uvedba ter delovanje programov podpor 
in drugih ukrepov za spodbujanje energije 
iz obnovljivih virov ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu 
države članice;

(b) uvedba ter delovanje programov podpor 
in drugih ukrepov za spodbujanje energije 
iz obnovljivih virov, zlasti ukrepov za 
obveščanje državljanov o razpoložljivosti
obnovljive energije, ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) ocenjeni neto prihranki toplogrednih 
plinov zaradi uporabe energije iz 
obnovljivih virov.

(k) ocenjeni neto prihranki toplogrednih 
plinov zaradi uporabe energije iz 
obnovljivih virov, vključno z vplivom na 
zaloge ogljika, ki so povezane z 
neposredno ali posredno spremembo rabe 
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zemljišč.

Or. en

Predlog spremembe 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, proizvajalci biogoriv in 
organizacijami potrošnikov ter z njimi 
izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, okoljskimi in socialnimi 
nevladnimi organizacijami, proizvajalci 
biogoriv in organizacijami potrošnikov ter 
z njimi izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi z 
biomaso za energijo.

Or. en

Predlog spremembe 268
Johannes Lebech

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, proizvajalci biogoriv in 
organizacijami potrošnikov ter z njimi 
izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

2. Komisija ohranja dialog s tretjimi 
državami, proizvajalci biomase, 
organizacijami potrošnikov in 
organizacijami splošnega interesa ter z 
njimi izmenjuje informacije o splošnem 
izvajanju ukrepov iz te direktive v zvezi z 
biomaso. 

Or. en
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Predlog spremembe 269
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje;

Or. de

Obrazložitev

Ni razloga, da se s poročilom o učinkih biogoriv na zanesljivost oskrbe z energijo in načini za 
doseganje uravnoteženega pristopa med domačo proizvodnjo in uvozom odlaša do leta 2012.

Predlog spremembe 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vpliv politike EU glede biogoriv na 
neposredno in posredno spremembo rabe 
zemljišč in oceno s tem povezanih emisij 
ogljika ter

Or. en
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Predlog spremembe 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vpliv večjega povpraševanja po 
biomasi na sektorje, ki uporabljajo 
biomaso.

(d) vpliv politike EU glede biogoriv na 
spore v zvezi z zemljo in selitve ljudi v 
državah izvoznicah.

Or. en

Obrazložitev

Komisija pri svojem spremljanju ne upošteva socialnih vplivov. Poleg treba je treba pri 
obravnavi vplivov na varnost preskrbe s hrano razlikovati med vplivi v državah, ki 
proizvajajo biogoriva za izvoz v EU, in tretjimi državami, na katere se lahko vpliva z inflacijo 
svetovnih cen blaga.

Predlog spremembe 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razpoložljivost in raziskave biogoriv 
iz odpadkov, ostankov, alg, neživilske 
celuloze in lesne celuloze ter vprašanja v 
zvezi s trajnostjo, ki so povezana z 
uporabo teh biogoriv ob upoštevanju 
hierarhije ravnanja z odpadki. 

Or. en

Obrazložitev

Z drugo generacijo biogoriv se bodo lahko rešila nekatera vprašanja v zvezi s trajnostjo. 
Veliko teh biogoriv spada med invazivne vrste ali potrebuje veliko vode. Z biogorivi iz 
odpadkov so prav tako povezana nekatera vprašanja v zvezi s trajnostjo, tj. povzročajo 
nadaljnjo degradacijo tal, ker se z odpadki pogosto vračajo hranilne snovi in ogljik v zemljo. 
Pri tem se mora hierarhija ravnanja z odpadki, ki daje prednost ponovni uporabi in 
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recikliranju pred uporabo za energetske namene, uporabiti kot vodilno načelo. Zdaj je 
tehnologija za proizvodnjo biogoriv iz odpadkov zelo omejena, zato je treba pojasniti, katere 
odpadke in ostanke je mogoče upoštevati in kateri so ukrepi za zagotavljanje trajnostne 
uporabe teh materialov.

Predlog spremembe 273
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razpoložljivost biogoriva, 
pridobljenega iz celuloze, polceluloze, ali 
lignina, ki izvira iz obnovljive biomase.

Or. en

Predlog spremembe 274
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vpliv politike EU glede biogoriv na 
neposredno in posredno spremembo rabe 
zemljišč ter oceno s tem povezanih emisij 
ogljika.

Or. en

Obrazložitev

Poročanje mora prav tako vključevati temeljito oceno vplivov večjega povpraševanja po 
bioenergiji na svetovno rabo zemljišč in s tem povezane emisije. Brez tega bo nemogoče 
ugotoviti, ali politika dejansko prispeva k zmanjšanju emisij ali ne.



PE407.817v01-00 132/153 AM\727647SL.doc

SL

Predlog spremembe 275
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) posredne učinke spremembe rabe 
zemljišča (izrivanje predhodne uporabe 
na drugo površino z visokim deležem 
ogljika).

Or. de

Obrazložitev

Posredni učinki spremembe rabe zemljišča se zaenkrat še ne morejo upoštevati pri metodi 
izračunavanja. V zvezi s tem potekajo pripravljalna znanstvena dela in temeljita strokovna 
razprava. Vendar ta razprava še ni na zadostni stopnji, da bi zagotovila metodologijo za 
rešitev te težave, ki bi bila prepričljiva in ki bi se zavedala svojih učinkov na trgovinske 
tokove in rabo zemljišč.

Predlog spremembe 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Če se odkrijejo kateri koli negativni 
okoljski ali socialni vplivi, Komisija v 
dveh mesecih predlaga korekcijske ukrepe.

Or. en



AM\727647SL.doc 133/153 PE407.817v01-00

SL

Predlog spremembe 277
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Če se pojavi kateri koli negativen vpliv, 
Komisija predlaga korekcijske ukrepe za 
prilagoditev cilja za biomaso iz člena 3. 
Če ima cilj EU za biogoriva negativen 
vpliv iz točke (c), ga Komisija takoj opusti. 
Komisija po posvetovanju z organizacijo 
ZN za prehrano in kmetijstvo objavi 
sporočilo, v katerem so navedeni posebni 
pogoji, v katerih se lahko cilj opusti.

Or. en

Obrazložitev

Jasno mora biti, da ima proizvodnja hrane prednost pred proizvodnjo biogoriva.

Predlog spremembe 278
Hanne Dahl

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Skupen minimum EU za dajatev za 
CO2 se uvede in uporablja za financiranje 
razvoja, raziskav in preusmeritve na 
obnovljive vire energije, kot so sončna 
energija, energija vetra in valov.

Or. da
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Predlog spremembe 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – točka B – naslov in uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Okvirna usmeritev B. Obvezna vmesna ciljna usmeritev
Pri okvirni usmeritvi iz člena 3(2) je treba 
upoštevati naslednje deleže energije iz 
obnovljivih virov:

Pri obvezni vmesni ciljni usmeritvi 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.

Predlog spremembe 280
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga I – točka B – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev doseganja skupnih ciljev ES in držav članic do leta 2020 je treba sprejeti tudi 
celostne vmesne cilje. V okvirni usmeritvi, določeni v delu B Priloge I, se porast obnovljivih 
virov prične zelo nizko in je najvišja šele v zadnjih letih pred letom 2020. Če države članice 
teh zahtev ne bodo izpolnile, bodo do leta 2020 zelo težko dosegle zastavljene cilje. V tem 
smislu je treba ta minimum nujno upoštevati.
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Predlog spremembe 281
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga IV – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila iz člena 13(3) so naslednja: Izključno za sisteme certificiranja veljajo 
merila iz člena 13(3): 

Or. de

Obrazložitev

Certificiranje inštalaterjev, ki je obravnavano v prilogi IV, je potrebno le v primeru, če v 
državah članicah ni učinkovitih sistemov priznavanja poklicnih kvalifikacij. Poleg teh 
kvalifikacij, ki so vsebinsko in časovno zelo zahtevne, bi dodatno zavezujoče certificiranje 
podjetnikom povzročalo le nepotrebne dodatne birokratske ovire. Če so potrebni dodatne 
kvalifikacije in obnovitveni tečaji, se lahko to zagotovi v okviru prostovoljnega usposabljanja 
na trgu.

Predlog spremembe 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII, del A se črta.

Or. en

Obrazložitev

Izračuni emisij toplogrednih plinov morajo temeljiti na dejanskih vrednostih, da se zagotovi 
čim večja učinkovitost inovacij v smislu emisij toplogrednih plinov. Razčlenjene vrednosti za 
posamezne korake se lahko uporabijo v nekaterih pogojih.
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Predlog spremembe 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII, del B se črta.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti pri novi generaciji tekočih goriv iz biomase morajo izračuni emisij toplogrednih plinov 
temeljiti na dejanskih vrednostih, da se zagotovi čim večja učinkovitost inovacij v smislu 
emisij toplogrednih plinov. Določanje privzetih vrednosti v direktivi za proizvode, ki niso na 
voljo na tržišču, je vprašljivo, poleg tega pa bi se s tem le nagrajevalo slabšo učinkovitost ter 
bi lahko resno zavajalo stranke in politiko.

Predlog spremembe 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee,

pri čemer je pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

eiluc = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posredne 
spremembe rabe zemljišča;
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esca = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
kopičenja ogljika v tleh, z izboljšanim 
upravljanjem kmetijstva;

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika; in 
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Or. en

Predlog spremembe 285
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo 
pri proizvodnji in uporabi goriv v prometu, 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea

pri čemer je pri čemer je

E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe 
zemljišča;
ep = emisije iz predelave;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;
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ep = emisije iz predelave;etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika; eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 

zajema in sekvestracije ogljika;

eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika;

eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji; in
eesea= prihranki emisij iz trgovine z 
emisijskimi pravicami.1. Emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo 

pri proizvodnji in uporabi goriv v prometu, 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee

pri čemer je

E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

pri čemer je

E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe 
zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

Or. de

Obrazložitev

Prihranki emisij v okviru sistema tržnih emisijskih pravic niso upoštevani. Izključitev tržnih 
emisijskih pravic je metodološko nedosledna. Ni očitnega razloga, da se ne upošteva 
zmanjšanje emisij CO2, ki je potrebno za izdajo emisijskih pravic. Poleg tega ni izključeno 
morebitno dvojno priznavanje prihrankov emisij pri emisijskih pravicah, ki jih izdajajo 
proizvajalci biogoriv in drugi ponudniki takšnih pravic v tretjih državah.
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Predlog spremembe 286
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee,
pri čemer je pri čemer je

E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe 
rabe zemljišča;

esca = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
kopičenja ogljika v tleh, z izboljšanim 
upravljanjem kmetijstva;

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;

etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika; in 

eccu = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in porabe ogljika; in 

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

Or. en

Obrazložitev

Vlogo ogljika v tleh je treba natančneje določiti. To je pomembno, zlasti ker lahko nekatere 
vrste proizvodnje, zlasti proizvodnja trajnic, prispevajo k povečanju ogljika v tleh. Pri 
degradiranem ali obrobnem zemljišču, ki je malo rodovitno, se lahko s takim povečanjem 
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prispeva k spremembi degradiranega zemljišča v donosno zemljišče.

Predlog spremembe 287
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi goriv v 
prometu, pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, se izračuna kot:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr –
eee,-{}-

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee –
eesea,

pri čemer je pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe goriva; E = skupne emisije zaradi uporabe goriva;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

eec = emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave 
surovin;

ep = emisije iz predelave; ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in distribucije; etd = emisije zaradi prevoza in distribucije;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika in

eccr = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in nadomestitve ogljika in

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eee = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
presežne električne energije pri 
soproizvodnji.

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

eccs = prihranki emisij, ki nastanejo zaradi 
zajema in sekvestracije ogljika;

Or. fr

Obrazložitev

V dokumentu se ne upošteva zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki se doseže s sistemom 
za trgovanje z emisijami CO2. Izključitev trgovanja s kvotami emisij CO2, kot predlaga 
Komisija, ni primerna. Prav tako ni več izključeno, da bi se zmanjšanje emisij toplogrednih 
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plinov v primeru prodaje emisijskih pravic za CO2 s strani proizvajalcev pogonskih biogoriv 
lahko upoštevalo dvakrat. Zato je treba točko 1 dopolniti z dodatno kategorijo.

Predlog spremembe 288
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za stopnjo kmetijske proizvodnje so 
emisije N2O, ki nastajajo pri uporabi 
dušikovih gnojil, ocenjene na 1 % 
neposrednih emisij in 0,33 % posrednih 
emisij. Zlasti zaradi odpravljanja prahe se 
energetske rastline na splošno ne gojijo 
na neobdelanih zemljiščih, ampak se 
nadomeščajo z drugimi kulturami, ki prav 
tako sproščajo N2O. Zato se sme za 
energetske rastline določiti le diferencial 
emisij N2O, če ta diferencial obstaja.

Or. fr

Obrazložitev

Metoda, ki se uporablja za izračun emisij N2O ob upoštevanju različnih proizvodnih 
sektorjev, ni navedena; prav tako ni nobenega sklicevanja, ki naj bi se upoštevalo pri 
izračunu. Zato je treba uporabiti metodo, ki jo uporablja Medvladni forum o podnebnih 
spremembah (iz dokumenta z naslovom Smernice IPCC za nacionalne evidence toplogrednih 
plinov). Zaradi odpravljanja prahe se torej sme za energetske rastline določiti le diferencial 
emisij N2O, če ta diferencial obstaja.

Predlog spremembe 289
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali 
pridelavi surovin (eec), vključujejo emisije 

6. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali 
pridelavi surovin,  vključujejo emisije pri 
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pri samem procesu ekstrakcije ali 
pridelave; pri zbiranju surovin; iz 
odpadkov in iztekanj (uhajanj) ter 
proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se 
uporabljajo pri ekstrakciji ali pridelavi. 
Zajem CO2 pri pridelavi surovin se ne 
upošteva. Potrjena zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, ki nastanejo pri 
sežiganju na lokacijah za proizvodnjo olja 
kjer koli po svetu, se odštejejo. Namesto 
uporabe dejanskih vrednosti se lahko za 
emisije iz pridelave uporabijo ocene na 
podlagi povprečnih vrednosti, izračunanih 
za manjša geografska območja od tistih, 
uporabljenih v izračunu privzetih 
vrednosti.

samem procesu ekstrakcije ali pridelave; 
pri zbiranju surovin; iz odpadkov in 
iztekanj (uhajanj) ter proizvodnje kemikalij 
ali proizvodov, ki se uporabljajo pri 
ekstrakciji ali pridelavi. Zajem CO2 pri 
pridelavi surovin se upošteva pri 
kolobarjenju kultur. Potrjena zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo pri 
sežiganju na lokacijah za proizvodnjo olja
kjer koli po svetu, se odštejejo. Namesto 
uporabe dejanskih vrednosti se lahko za 
emisije iz pridelave uporabijo ocene na 
podlagi povprečnih vrednosti, izračunanih 
za manjša geografska območja od tistih, 
uporabljenih v izračunu privzetih 
vrednosti.

Or. fr

Obrazložitev

Letno kolobarjenje kultur pozitivno vpliva na okolje, zlasti na bilanco toplogrednih plinov, 
varstvo tal in biološko raznolikost. Zato je treba upoštevati vpliv vključevanja energetskih 
rastlin v kolobarjenje.

Predlog spremembe 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
sprememb zalog ogljika na podlagi 
spremenjene rabe zemljišča (el), se 
izračunajo z enakomerno porazdelitvijo 
skupnih emisij na dobo 10 let. Za izračun 
teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

pri čemer je pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 

el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
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na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto energije biogoriva);

na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto goriva v prometu, pridobljenega iz 
energije iz biomase);

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo). 
Referenčna raba zemljišča je raba 
zemljišča januarja 2008 ali 20 let pred 
pridobitvijo surovine, kar koli je prej; 

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno s podzemno in 
nadzemno biomaso, steljo, prstjo, 
odmrlimi deli dreves in pridelanimi 
lesnimi proizvodi, ob upoštevanju 
„smernic Mednarodnega odbora za 
podnebne spremembe za nacionalne 
popise toplogrednih plinov iz leta 2006, 
zvezka 4“ ). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008;

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno z zemljo in vegetacijo); 

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa ogljika na enoto 
površine, vključno s podzemno in 
nadzemno biomaso, steljo, prstjo, 
odmrlimi deli dreves in pridelanimi 
lesnimi proizvodi, ob upoštevanju 
„smernic Mednarodnega odbora za 
podnebne spremembe za nacionalne 
popise toplogrednih plinov iz leta 2006, 
zvezka 4“ );

MCO2 = molekularna masa CO2 = 44,010 
g/mol;

MCO2 = molekularna masa CO2 = 44,010 
g/mol;

MWC = molekularna masa ogljika = 
12,011 g/mol in 

MWC = molekularna masa ogljika = 
12,011 g/mol in 

P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).

P = produktivnost pridelka (merjena kot 
goriva, namenjena uporabi v prometu, in 
druga tekoča goriva iz biomase na enoto 
površine na leto).

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi ponovno odkrivali že znano. Smernice Mednarodnega odbora za 
podnebne spremembe iz leta 2006 v zvezi z načinom poročanja o emisijah toplogrednih plinov 
vsebujejo vrednosti za shranjevanje ogljika na enoto površine. Države članice jih uporabljajo 
na podlagi okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah.
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Predlog spremembe 291
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Za namene odstavka 7 se lahko za CSR 
in CSA uporabijo naslednje vrednosti:

8. Za namene odstavka 7, razen pri 
spremembah rabe zemljišča, določenih v 
členu 15(3) in (4), se lahko za CSR in 
CSA uporabijo naslednje vrednosti:

Or. de

Obrazložitev

Ureditev, ki jo predlaga Komisija, bo zagotovila upoštevanje negativnih posledic sprememb 
rabe zemljišča. Vendar ta ureditev povzroča enakost (npr. v deževnem gozdu) med trajnimi že 
obstoječimi zalogami ogljika in tistimi v letno ali večletno obdelovani zemlji. Posledično se 
lahko pri ustreznem pridelku biomase izgube trajnih že obstoječih zalog ogljika nadomestijo 
ali prekomerno nadomestijo z obnovljivimi in le kratkotrajno obstoječimi zalogami ogljika v 
obliki biomase iz letno ali večletno obdelovane zemlje.

Na podlagi vrednosti iz odstavka 8 bi to na primer povzročilo, da bi sejanje oljnih palm na 
izkrčenih površinah deževnega gozda proizvedlo teoretično porast zalog ogljika z 82 t/ha na 
189 t/ha (glej privzete vrednosti iz odstavka 8 dela C priloge VII), tako bi sprememba rabe 
zemljišča z deževnega gozda na plantažo oljnih palm prispevala dodatnih 133 gCO2eq/MJ 
palmovega olja. S tem dajanjem prednosti biogorivom na podlagi surovin, ki so pridelane na 
izkrčenih površinah deževnega gozda, se krčenje deževnih gozdov veča in ne manjša. 

Enakosti med trajnimi že obstoječimi zalogami ogljika in tistimi v letno ali večletno obdelani 
zemlji se je treba izogniti. Upoštevati je treba izključno trajne že obstoječe zaloge ogljika.

Predlog spremembe 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Emisije, ki jih povzroča posredna 
sprememba rabe zemljišč, eiluc, imajo 
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vrednost 0, če proizvodnja temelji na 
surovinah, ki ne zahtevajo uporabe ornih 
zemljišč, pašnikov ali površin s trajnimi 
nasadi, vključno z odpadki. V vseh drugih 
primerih ima eiluc vrednost 120 g CO2/MJ.

Or. en

Obrazložitev

Emisije toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč se nanašajo na vsa 
goriva iz biomase v prometu, razen na goriva, ki so bila proizvedena iz surovin, ki so zrasle 
na neobdelanih, obrobnih in degradiranih zemljiščih, za katera lahko lastniki dokažejo korist 
neto emisij ogljika z neposredno spremembo rabe zemljišča. Vrednost 120 gCO2eg/MJ 
temelji na najnovejših znanstvenih ugotovitvah. Ta vrednost temelji le na ocenjeni rasti 
povpraševanja v EU in ZDA, zato bi bil posredni vpliv emisij toplogrednih plinov še večji, če 
bi drugi deli sveta sprejeli podobne politike. (Sprememba predloga spremembe 62 
poročevalca je podčrtana.)

Predlog spremembe 293
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Emisije zaradi prevoza in distribucije 
(etd) vključujejo emisije, ki nastanejo pri 
prevozu in shranjevanju surovin in 
polizdelkov ter zaradi shranjevanja in 
skladiščenja končnih izdelkov. 

10. Emisije zaradi prevoza in distribucije 
(etd) vključujejo emisije, ki nastanejo pri 
prevozu in shranjevanju surovin in 
polizdelkov ter zaradi shranjevanja in 
skladiščenja končnih izdelkov. Točka 10 
ne vključuje emisij zaradi prevoza in 
distribucije, ki se upoštevajo pri točki 6.

Or. fr

Obrazložitev

Emisije zaradi prevoza in distribucije vključujejo emisije, ki nastajajo pri prevozu in 
shranjevanju surovin. Ta opredelitev ne omogoča jasnega razlikovanja med temi emisijami in 
emisijami, ki nastanejo pri ekstrakciji ali pridelavi surovin iz točke 6. Emisije, ki nastajajo pri 
pridelavi kmetijskih surovin, je treba upoštevati le na tej stopnji, da se prepreči dvojno 
beleženje teh emisij.
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Predlog spremembe 294
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Emisije zaradi prevoza in distribucije 
(etd) vključujejo emisije, ki nastanejo pri 
prevozu in shranjevanju surovin in 
polizdelkov ter zaradi shranjevanja in 
skladiščenja končnih izdelkov.

10. Emisije zaradi prevoza in distribucije 
(etd) vključujejo emisije, ki nastanejo pri 
prevozu in shranjevanju surovin in 
polizdelkov ter zaradi shranjevanja in 
skladiščenja končnih izdelkov, razen 
emisije iz primarne pridelave, ki jih je 
treba upoštevati v skladu z odstavkom 6.

Or. de

Obrazložitev

Ta opredelitev ni jasno ločena od opredelitve emisij iz proizvodnje surovin, ki jih je treba 
upoštevati v skladu z odstavkom 6. Emisije iz proizvodnje surovin, npr. emisije zaradi prevoza 
na kmetije, je trebe upoštevati le tam, da se izključi možnost dvojnega priznavanja.

Predlog spremembe 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Prihranki emisij iz zajema in 
sekvestracije ogljika (eccs) se omejijo na 
emisije, ki se preprečijo z zajemom in 
sekvestracijo oddanega CO2, neposredno 
povezanega z ekstrakcijo, prevozom, 
predelavo in distribucijo goriva.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Prihranki emisij iz zajema in 
nadomestitve ogljika (eccr) se omejijo na 
emisije, ki se preprečijo z zajemom CO2, 
katerega ogljik izvira iz biomase in ki se 
uporabi za nadomestitev CO2, 
pridobljenega iz fosilnih goriv, 
uporabljenega pri komercialnih 
proizvodih in storitvah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov razdelijo med gorivo 
ali njegov vmesni proizvod in soproizvode 
sorazmerno z njihovo energijsko 
vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno 
vrednostjo) v primeru soproizvodov, ki 
niso električna energija).

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov razdelijo med gorivo 
ali njegov vmesni proizvod in soproizvode 
na podlagi substitucijske metode. Države 
članice redno pregledujejo privzete 
vrednosti za tipične soproizvode.

Or. en

Obrazložitev

Vrednost emisij toplogrednih plinov za soproizvode bi lahko kazala na resnično tržno 
vrednost ali koristnost soproizvodov, ne le na energijsko vsebnost.
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Predlog spremembe 298
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov razdelijo med gorivo 
ali njegov vmesni proizvod in soproizvode 
sorazmerno z njihovo energijsko 
vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno 
vrednostjo) v primeru soproizvodov, ki 
niso električna energija).

15. Če se v procesu proizvodnje goriva 
obenem proizvede gorivo, za katerega se 
izračunavajo emisije, in en ali več drugih 
proizvodov („soproizvodov“), se emisije 
toplogrednih plinov ustrezno razdelijo med 
gorivo ali njegov vmesni proizvod in 
soproizvode sorazmerno z njihovo 
energijsko vsebnostjo (načeloma določeno 
kot spodnjo kurilno vrednostjo v primeru 
soproizvodov, ki niso električna energija).

Or. de

Obrazložitev

Razdelitev na podlagi energijske vsebnosti je načeloma ustrezna. Skupaj z omejitvami 
sistema, ki so lahko preširoke, so lahko v posameznem primeru rezultati glede toplogrednih 
plinov znatno popačeni, ker emisije celotnega sistema niso dodeljene posameznemu 
proizvodu, kot bi mu jih bilo treba pripisati glede na določeni proizvodni proces. Zato je 
treba v posameznih primerih, kot so mokre in suhe usedline pri destilaciji, omogočiti ustrezno 
obremenitev na primer na podlagi posebnih sistemskih omejitev ali vsebnosti suhe snovi, ki 
ustreza prehranski vrednosti krme.

Predlog spremembe 299
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16. Za namene izračuna iz odstavka 15 so 
emisije, ki se razdelijo, eec + el + tisti deli 
ep, etd in eee, ki potekajo do in vključno s 
procesno stopnjo, na kateri se proizvede 
soproizvod. Če je potekala kakršna koli 
razdelitev na soproizvode na prejšnji 
procesni stopnji v življenjskem ciklusu, se 
za ta namen namesto skupne količine teh 

16. Za namene izračuna iz odstavka 15 so 
emisije, ki se razdelijo, eec + el + tisti deli 
ep, etd in eee, ki potekajo do in vključno s 
procesno stopnjo, na kateri se proizvede 
soproizvod. Če je potekala kakršna koli 
razdelitev na soproizvode na prejšnji 
procesni stopnji v življenjskem ciklusu, se 
za ta namen namesto skupne količine teh 
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emisij uporabi del emisij, dodeljenih na 
zadnji taki procesni stopnji vmesnemu 
proizvodu goriva.

emisij uporabi del emisij, dodeljenih na 
zadnji taki procesni stopnji vmesnemu 
proizvodu goriva.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži 
in luščinami oreščkov. Soproizvodi, ki 
imajo negativno energijsko vsebnost, se za 
namene izračuna upoštevajo, kot da imajo 
energijsko vsebnost nič.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži 
in luščinami oreščkov. Če imajo 
soproizvodi, ki nastanejo pri proizvodnji 
pogonskih biogoriv, visoko vsebnost 
beljakovin, se za izračun sorazmerno 
upošteva porazdelitev mase na podlagi 
vsebnosti suhe snovi.

Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, 
vključno s slamo, odpadki sladkornega 
trsa, lupinami, storži in luščinami 
oreščkov, ter ostanki iz predelovalnih 
procesov, ki niso predelovalni procesi za 
predelavo v biogorivo, brez možnosti za 
uporabo kot hrana ali krma se upoštevajo, 
kot da imajo v življenjskem ciklu emisije 
toplogrednih plinov enake nič do procesa 
zbiranja teh materialov.

Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, 
vključno s slamo, odpadki sladkornega 
trsa, lupinami, storži in luščinami 
oreščkov, ter ostanki iz predelovalnih 
procesov, ki niso predelovalni procesi za 
predelavo v biogorivo, in spreminjajo v 
prst, se upoštevajo sorazmerno z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, 
ki jih povzročajo zaradi zmanjšanja 
uporabe mineralnih gnojil pri naslednjih 
kulturah.

V primeru goriv, proizvedenih v 
rafinerijah, je enota analize za namene 
izračuna iz odstavka 15 rafinerija.

V primeru goriv, proizvedenih v 
rafinerijah, je enota analize za namene 
izračuna iz odstavka 15 rafinerija.

Izraz „soproizvod“ je treba opredeliti 
glede na proces proizvodnje pogonskih 
biogoriv. Soproizvod je vsak proizvod, ki 
nastane pri ekstrakciji sestavnih delov 
surovine, potrebne za proizvodnjo 
pogonskega biogoriva.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija meni, da so emisije toplogrednih plinov pri biogorivih, proizvedenih iz odpadkov ali 
ostankov kmetijskih pridelkov enake nič. Če se proizvajajo snovi, kot je slama, in se 
uporabljajo kot surovina za proizvodnjo pogonskih biogoriv, se jih ne sme opredeliti kot 
ostanke kmetijskih pridelkov. Uporabiti je treba metodo porazdelitve energije, da se razlikuje 
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med slamo in zrnjem v smislu emisij, ki nastajajo pri kmetijski proizvodnji. Opredelitev izraza 
„soproizvod“, ki ga predlaga Komisija, ni jasna. 

Predlog spremembe 300
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 16 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži 
in luščinami oreščkov. Soproizvodi, ki 
imajo negativno energijsko vsebnost, se za 
namene izračuna upoštevajo, kot da imajo 
energijsko vsebnost nič.

V primeru pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se za namen tega izračuna 
upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z 
električno energijo, ki ne spada na področje 
uporabe odstavka 14, razen ostankov 
kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, 
odpadki sladkornega trsa, lupinami, storži 
in luščinami oreščkov, razen če se iz 
takšnih ostankov kmetijskih pridelkov 
pridobivajo biogoriva.

Or. de

Obrazložitev

Predvidena izključitev ostankov kmetijskih pridelkov iz dodelitve soproizvodov ali 
priznavanje, da je njihova vsebnost emisij toplogrednih plinov enaka nič, je metodološko 
sprejemljivo, dokler ostanejo znotraj sistema, npr. s podoravanjem. 

Vendar če se pridelki, kot je slama, pridelujejo izključno kot surovina za proizvodnjo 
biogoriv, se ne smejo obravnavati kot ostanki kmetijskih pridelkov. V tem primeru je treba 
slamo in koruzo kot surovini za proizvodnjo biogoriv razvrstiti v ločena sistema.

Predlog spremembe 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 17 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Za pogonska biogoriva se za namene 17. Za goriva iz biomase, namenjena



AM\727647SL.doc 151/153 PE407.817v01-00

SL

izračuna iz odstavka 4 kot primerjalno 
fosilno gorivo EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz bencina in dizelskega goriva, ki sta bila 
porabljena v Skupnosti, sporočene v okviru 
[Direktive 98/70/ES]. Če ti podatki niso na 
voljo, znaša ta vrednost 83,8 g CO2eq/MJ.

uporabi v prometu, se za namene izračuna 
iz odstavka 4 kot primerjalno fosilno 
gorivo EF štejejo zadnje razpoložljive 
dejanske povprečne emisije iz bencina in 
dizelskega goriva, ki sta bila porabljena v 
Skupnosti, sporočene v okviru [Direktive 
98/70/ES] ali 83,8 g CO2eq/MJ, kar je 
nižje.

Or. en

Predlog spremembe 302
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 17 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalno 
fosilno gorivo EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz bencina in dizelskega goriva, ki sta bila 
porabljena v Skupnosti, sporočene v okviru 
[Direktive 98/70/ES]. Če ti podatki niso na 
voljo, znaša ta vrednost 83,8 gCO2eq/MJ.

17. Za pogonska biogoriva se za namene 
izračuna iz odstavka 4 kot primerjalna 
fosilna goriva EF štejejo zadnje 
razpoložljive dejanske povprečne emisije 
iz bencina in dizelskega goriva, ki sta bila 
porabljena v Skupnosti, sporočene v okviru 
[Direktive 98/70/ES]. Če ti podatki niso na 
voljo, znaša ta vrednost 91 gCO2eq/MJ. 

Or. de

Obrazložitev

Predvidena izključitev ostankov kmetijskih pridelkov iz dodelitve soproizvodov ali 
priznavanje, da je njihova vsebnost emisij toplogrednih plinov enaka nič, je metodološko 
sprejemljivo, dokler ostanejo znotraj sistema, npr. s podoravanjem. 

Vendar če se pridelki, kot je slama, pridelujejo izključno kot surovina za proizvodnjo 
biogoriv, se ne smejo obravnavati kot ostanki kmetijskih pridelkov. V tem primeru je treba 
slamo in koruzo kot surovini za proizvodnjo biogoriv razvrstiti v ločena sistema.
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Predlog spremembe 303
Roberto Musacchio

Predlog direktive
Priloga VII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII a
Pravila za izračun neto energije za 

merjenje nadomestnega učinka biogoriv
Uvede se določba za uporabe naslednje 
formule za določanje resnične 
nadomestne prednosti biogoriv glede na 
obstoječa fosilna goriva:
NE = Pci - Ef - Et

pri čemer je
NE neto energija,
Ef energija, ki se porabi za pridelavo in 
obdelavo vsake surovine,
Et energija, ki se porabi za prevoz. 
Standardne vrednosti Ef je treba določiti v 
ustrezni tabeli, pri čemer lahko 
proizvajalci navedejo nižjo vrednost z 
uporabo specifičnih metod. Pri tem je 
treba upoštevati resnične neto vrednosti 
energije za biogoriva, ki so trenutno na 
splošno sorazmerno nizke. Strošek 
naložbe za dano nadomestitev se določi s 
primerjavo rezultata in cen.

Or. it

Obrazložitev

Da bi določili stroške naložbe v spodbujanje biogoriv, je treba upoštevati vse stroške, ki so 
povezani z njihovo proizvodnjo. Uporaba formule za neto energijo bo zagotovila, da se 
spodbujajo le najbolj učinkovite tehnologije, s čimer se prepreči vsesplošna uporaba biogoriv 
ne glede na njihovo učinkovitost, kar ovira ukrepe za varstvo biološke raznolikosti in pravice 
ljudi do hrane.
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Predlog spremembe 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Predlog direktive
Priloga VII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII a
Upoštevati je treba posebne metode 
izračuna za biodizel iz šote, kot so 
preprečene emisije zaradi uporabe 
izsušenih šotnih barij in ponori, ki 
nastanejo zaradi večanja biomase na 
odrezanih šotiščih po odstranjevanju šote.

Or. en
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