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I. UVOD

1. Komisija je navedeni predlog predložila 18. oktobra 2012 na podlagi člena 192(1) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije in člena 114 Pogodbe v povezavi z več predlaganimi določbami.

Namen predloga1 je spremeniti Direktivo o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva 

(98/70/ES, kakor je bila spremenjena z direktivo 2009/30/ES, v nadaljnjem besedilu: direktiva 

o kakovosti goriv) in Direktivo o energiji iz obnovljivih virov (2009/28/ES, v nadaljnjem 

besedilu: direktiva o obnovljivih virih) na podlagi zahteve, določene v obeh direktivah, v 

skladu s katero mora Komisija predložiti poročilo, v katerem pregleda vpliv posredne 

spremembe rabe zemljišč2 na emisije toplogrednih plinov in preuči možnosti za zmanjšanje 

vpliva; temu poročilu po potrebi priloži ustrezni predlog.3

Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane je poročilo izglasoval 

11. julija 2013, nato je Evropski parlament 11. septembra 2013 sprejel stališče v prvi 

obravnavi.4

Svet je 13. junija 2014 dosegel politični dogovor o osnutku predloga. Po pravno-jezikovnem 

pregledu besedila je Svet 9. decembra 2014 sprejel stališče v skladu z rednim zakonodajnim 

postopkom iz člena 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Svet je pri opravljanju svojega dela upošteval mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega 

odbora. Odbor regij je sklenil, da mnenja ne bo podal.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432.
2 „Posredna sprememba rabe zemljišč (ILUC)“
3 Člen 7d(6) Direktive 2009/30/ES in člen 19(6) Direktive 2009/28/ES.
4 A7-0279/2013.
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II. CILJ

Namen predloga Komisije je začeti prehod na biogoriva, ki prinašajo pomembne prihranke pri 

toplogrednih plinih, kadar se poroča tudi o ocenjenih spremembah emisij zaradi posrednih 

sprememb rabe zemljišč. Medtem ko Komisija poudarja, da bi bilo treba obstoječe naložbe 

zaščititi, so cilji predloga Komisije in njegovi glavni elementi naslednji:

– omejiti prispevek običajnih biogoriv (ki pomenijo tveganje v zvezi z emisijami zaradi 

posrednih sprememb v rabi zemljišč) k doseganju ciljev direktive o obnovljivih virih;

– izboljšati učinek toplogrednih plinov v postopkih proizvodnje biogoriv (zmanjšanje s 

tem povezanih emisij) s povečanjem praga prihranka toplogrednih plinov za nove obrate 

pod pogojem, da se zaščitijo obrati, ki že obratujejo;

– spodbuditi boljšo uveljavitev naprednih biogoriv (z nizkimi emisijami zaradi posrednih 

sprememb v rabi zemljišč) na trgu in s tem omogočiti, da takšna goriva bolj prispevajo k 

doseganju ciljev direktive o obnovljivih virih kakor običajna biogoriva;

– izboljšati poročanje o emisijah toplogrednih plinov z uvedbo obveznega poročanja 

držav članic in dobaviteljev goriva o ocenjenih emisijah biogoriv zaradi posrednih 

sprememb v rabi zemljišč.

III. ANALIZA STALIŠČA SVETA

1. Splošno

Svet soglaša s Komisijo in Parlamentom glede poglavitnih ciljev predloga, vendar je bilo v 

pristop Sveta zajetih več prilagoditev prvotnega predloga. Svetu gre za uravnotežen pristop, 

pri katerem bo upoštevana potreba po naslovitvi:

– svetovnega pojava ILUC,

– cilja zagotavljanja spodbud za bolj napredna biogoriva,

– jasnejše naložbene perspektive in zaščite naložb, do katerih je prišlo na podlagi 

obstoječe zakonodaje EU.
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Ta pristop je privedel do tega, da je Svet do neke mere spremenil prvotni predlog Komisije ter 

s preoblikovanjem besedila in črtanjem nekaterih določb hotel doseči, da bi bile pri njem 

upoštevane trenutne razmere in negotovosti okoli ocen in okoliščin posredne spremembe rabe 

zemljišč ter možnosti za proizvodnjo in porabo biogoriv. To pomeni, da je Svet zavrnil vse 

spremembe iz mnenja Evropskega parlamenta v prvi obravnavi v zvezi z zadevnimi črtanimi 

določbami besedila. Poleg tega več predlaganih sprememb ni bilo sprejetih tudi zato, ker je 

prevladalo mnenje, da ne prispevajo ustrezno k doseganju ciljev direktive, druge določbe pa 

so bile preoblikovane, da bi bila direktiva jasnejša in korenitejša.

V razdelkih, ki sledijo, so opisane vsebinske spremembe.

2. Ključna strateška vprašanja

(i) Prag za običajna biogoriva in nove obrate

Komisija je predlagala, da se prispevek biogoriv in tekočih biogoriv, proizvedenih iz 

žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 

oljnic k doseganju ciljev direktive o obnovljivih virih omeji na 5 %, za njihovo porabo v 

celoti pa ni določila nikakršne omejitve.
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Svet sicer meni, da je v okviru zadevne politike nek prag lahko instrument za ublažitev 

posledic posredne spremembe rabe zemljišč, hkrati pa trdi, da je treba v luči prej 

navedenih ciljev predlog Komisije spremeniti. V stališču Sveta je ta prag postavljen na 

7 %. Velja opozoriti, da je Evropski parlament prag, ki ga je predlagala Komisija, 

dvignil tudi s spremembo 181 (na 6%, tudi za energijske poljščine). Svet ne podpira 

spremembe 184/REV Parlamenta, v skladu s katero bi se zadevni prag uporabljal tudi za 

cilj zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov po direktivi o kakovosti goriv, in 

opozarja, da Komisija v svojem predlogu ne predvideva uporabe zadevnega praga. Svet 

meni, da njegova uporaba ne bi bila primerna, saj je cilj direktive o kakovosti goriv cilj 

zmanjšanja za intenzivnost toplogrednih plinov v mešanici goriv EU.

Poleg tega Svet sicer sprejema omejitev za prispevek k uresničevanju ciljev iz direktive 

o obnovljivih virih, vendar pa obenem meni, da nek prag ne bi smel omejevati prožnosti 

držav članic s tem, ko bi določal, da bi količine biogoriv, ki presegajo prag, morali 

obravnavati kot netrajnostne in zanje podpora v državah članicah ne pride v poštev. Svet 

zato ne more sprejeti spremembe 89 Evropskega parlamenta.

Kar zadeva nove obrate, se Svet načeloma lahko strinja s pristopom Komisije, ki ga 

podpira tudi Parlament, in sicer da se 60-odstotni najnižji prag prihranka emisij 

toplogrednih plinov za biogoriva/tekoča biogoriva v novih obratih odloži (na dan 

začetka veljavnosti te direktive s predlaganega nepremičnega datuma 1. julija 2014).
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(ii) Ocene emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, poročanje in pregled

Komisija v prvotnem besedilu navaja obveznost, v skladu s katero bi morale države 

članice/dobavitelji goriva svoje poročanje opremiti z ocenami emisij zaradi posredne 

spremembe rabe zemljišč, in sicer za namene izračunavanja prihranka emisij 

toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv/tekočih biogoriv. Predlagani sta ustrezni 

novi prilogi (V za direktivo o kakovosti goriv in VIII za direktivo o obnovljivih virih) z 

ocenjenimi emisijami zaradi posredne spremembe rabe zemljišč iz nekaterih skupin 

surovin5.

Svet meni, da bi morale te določbe bolje odražati stopnjo negotovosti modeliranja, 

predpostavk in posledičnih ocen posredne spremembe rabe zemljišč, ob prizadevanjih 

za razumevanje pojava posredne spremembe rabe zemljišč in podpori nadaljnjemu 

razvoju najboljših znanstvenih dokazov. V besedilo Sveta so zato vključeni razponi, ki 

ponazarjajo negotovost okoli začasnih ocenjenih emisij zaradi posredne spremembe 

rabe zemljišč. Države članice/dobavitelji goriva bi sporočali količine biogoriv/tekočih 

biogoriv za vsako kategorijo surovin, naštetih v teh prilogah, na tej podlagi pa bi 

Komisija nato opravila svoje poročanje, vključno z razponi vrednosti, s ciljem zožiti 

razpon negotovosti in tako doseči trdnejšo znanstveno podlago. V zvezi s poročanjem in 

pregledom še to, da bi Komisija preučevala tudi možne vplive politik EU, kot so 

okoljska, podnebna in kmetijska politika, in ali bi jih lahko upoštevali.

                                               
5 Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba, rastline za pridelavo sladkorja in 

oljnice.
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Dodani so bili tudi korenitejši elementi pregleda v povezavi z novo opredelitvijo 

biogoriv/tekočih biogoriv z nizkim tveganjem za posredne spremembe rabe zemljišč, 

vključno z določitvijo meril za določitev in certificiranje biogoriv z nizkim tveganjem 

za posredno spremembo rabe zemljišč, kakor v primeru povečanega donosa, pa tudi 

razmislek o sistemih certificiranja za proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv z nizkim 

tveganjem za posredne spremembe rabe zemljišč s projektnimi ukrepi za preprečevanje. 

Klavzula o pregledu ohranja možnost vključitve prilagojenih dejavnikov posredne 

spremembe rabe zemljišč med trajnostna merila. Poleg tega Svet v zvezi s členom o 

pregledu v svojem stališču Komisijo poziva, kakor zasledimo tudi v spremembah 

Parlamenta 189, 107 in 190, naj v svoj pregled vključi tudi najnovejše razpoložljive 

podatke v zvezi s ključnimi predpostavkami glede posredne spremembe rabe zemljišč, 

kot so gibanja pri kmetijskih donosih in produktivnosti, dodeljevanje soproizvodov in 

zaznane globalne razsežnosti spreminjanja rabe zemljišč in krčenja gozdov.

Svet ne more sprejeti spremembe Parlamenta 60, s katero bi bili od leta 2020 dalje 

dejavniki posredne spremembe rabe zemljišč vključeni v izračunavanje emisij 

toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv iz direktive o kakovosti goriv, in sicer 

zaradi preudarkov o naravi ocen posredne spremembe rabe zemljišč po zgornjem opisu. 

Poleg tega gre Svetu v smislu splošnega pristopa za kar največjo možno skladnost med 

spremembami direktiv o kakovosti goriv in obnovljivih virih.

Svet meni, da bi bilo treba zaradi skladnosti med obema spremenjenima direktivama 

novo prilogo VIII direktive o obnovljivih virih, kakor se spremeni s stališčem Sveta, 

ohraniti tako kot tudi novo prilogo V direktive o kakovosti goriv in je ne bi smeli črtati, 

za kar se zavzema Parlament v spremembi 164.
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(iii) Spodbude za napredna biogoriva

Za izboljšanje spodbud za napredna biogoriva je Komisja poleg praga za običajna 

biogoriva predlagala shemo za nadaljnje spodbujanje takšnih biogoriv iz surovin, ki ne 

bi povzročale dodatnega povpraševanja po zemljiščih ob podmeni, da bi bilo treba 

njihovo energijsko vsebnost za namene doseganja cilja 10 % obnovljive energije v 

prometu iz direktive o obnovljivih virih računati štirikratno. K navedeni direktivi je 

predlagana nova priloga IX , ki bi vključevala surovine, kot so odpadki in ostanki.

Evropski parlament je v svoje stališče vključil obvezne cilje, v skladu s katerimi morajo 

države članice postopoma zagotoviti določen odstotek porabe energije iz naprednih 

biogoriv, in sicer najmanj 0,5 % v letu 2016 in najmanj 2,5 % v letu 2020. Priloga IX se 

členi v tri različne kategorije v delih A, B in C, pri čemer bi se vrednost nekaterih 

surovin pri doseganju cilja 10 % za promet štela enkratno, drugih dvakratno in tretjih 

štirikratno in le surovine iz delov A in C bi se štele k ciljem za napredna biogoriva.

Tudi Svet se zavzema za cilj spodbujanja porabe naprednih biogoriv z majhnim 

tveganjem povzročanja posredne spremembe rabe zemljišč. Vendar pa so v Svetu zaradi 

pomislekov glede morebitnih tržnih izkrivljanj in prevar prevladali močni dvomi glede 

koristi štirikratnega štetja nekaterih surovin, kot ga je predlagala Komisija, zato ta 

shema ni bila ocenjena kot najbolj učinkovito orodje za spodbujanje naprednih biogoriv. 

Zato stališče Sveta vsebuje več elementov za spodbujanje naprednih biogoriv, državam 

članicam pa prepušča prožnost v skladu z njihovimi zmožnostmi in nacionalnimi 

okoliščinami: države članice morajo na podlagi referenčne vrednosti 0,5 odstotne točke 

cilja 10 % za obnovljivo energijo v prometu iz direktive o obnovljivih virih določiti 

nacionalne cilje za napredna biogoriva. Na podlagi treh kategorij razlogov lahko 

določijo nižje cilje. Vendar pa bi morale vsako določitev cilja pod 0,5 odstotne točke 

utemeljiti in poročati o razlogih za nedoseganje nacionalnega cilja za napredna 

biogoriva. Komisija bo objavila zbirno poročilo o doseganju nacionalnih ciljev za 

napredna biogoriva v državah članicah.
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Čeprav Svet ocenjuje, da so nepravno zavezujoči nacionalni podcilji za napredna 

biogoriva učinkovita spodbuda in jasen naložbeni signal, pa zaradi pomislekov glede 

razpoložljivosti in cene takih biogorv ne more podpreti narave in usmeritve cilja za 

napredna biogoriva iz stališča Parlamenta. Svet in Parlament po vsem videzu soglašata, 

da je nujno v pregled ivključiti oceno razpoložljivosti takšnih biogoriv, upoštevati 

tozadevne okoljske, ekonomske in socialne preudarke, pa tudi možnost določitve 

dodatnih meril za zagotovitev njihove trajnosti (sprememba 111 Parlamenta).

Svet je kot dodatno spodbudo za napredna biogoriva v stališču predlagal, naj se 

statistični prenosi iz direktive o obnovljivih virih uporabljajo tudi za ta napredna 

biogoriva, dvakratno štetje prispevka teh biogoriv pa se uporablja tudi za splošne cilje iz 

navedene direktive.

Stališče Sveta vsebuje spremenjeno novo prilogo IX, ki je bila razširjena in v delu A 

vključuje več točk, kot so odpadki in ostanki iz gozdarstva ter biološki odpadki iz 

gospodinjstev, ki bi se pri doseganju ciljev šteli kot dvakratna vrednost njihove 

energijske vsebnosti. Del B bi vseboval le rabljena olja za kuho in živalske maščobe, 

katerih prispevek se ne bi štel k doseganju določenega nacionalnega cilja za napredna 

biogoriva.

Kot predhodna določba velja, da se surovine za biogoriva, ki niso uvrščene na seznam iz 

priloge IX in ki veljajo za odpadke, ostanke, neživilsko celulozo ali lesno celulozo ter so 

se uporabljale v obstoječih obratih pred sprejetjem direktive, lahko štejejo k doseganju 

nacionalnega cilja za napredna biogoriva. Svet meni, da je poenostavljena in jasna 

kategorizacija v Prilogi IX boljša rešitev od zapletene zgradbe Priloge IX, kot jo je 

Parlament predlagal v svojem stališču.
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Tudi Svet tako kot Parlament si želi okrepitve določb, da se čim bolj omeji tveganje 

goljufij, kot na primer tveganje večkratnega prevzema posameznih pošiljk v EU ali 

namerne spremembe materiala, da bi ta izpolnjeval pogoje iz Priloge IX, in je upošteval 

ustrezne elemente iz sprememb 101 in 185, v skladu s katerimi države članice 

spodbujajo razvoj in uporabo sistemov za sledenje surovin in biogoriv, ki se pridelujejo 

iz njih, vzdolž celotne vrednostne verige ter se zagotovi ukrepanje ob odkriti goljufiji. 

Svet je v stališče vključil tudi obveznost poročanja za države članice, na podlagi 

katerega bo Komisija lahko ocenila učinkovitost ukrepov, sprejetih za preprečevanje 

goljufij in boj proti njim, pa tudi, ali so potrebni dodatni ukrepi, med drugim tudi na 

ravni Unije.

Kar zadeva poročanje držav članic in Komisije o razpoložljivosti in trajnosti biogoriv iz 

surovin iz priloge IX, stališče Sveta nadalje vsebuje obveznost za države članice in 

Komisijo, da ustrezno upoštevajo načela hierarhije ravnanja z odpadki, določena v 

okvirni direktivi o odpadkih, načelo kaskadne uporabe biomase in ohranitve potrebne 

zaloge ogljika v zemlji ter kakovosti zemlje in ekosistemov, vendar se mu zdi 

sprememba 59 Parlamenta, v skladu s katero je Komisiji podeljena pristojnost za 

sprejemanje delegiranih aktov za preverjanje spoštovanja hierarhije ravnanja z odpadki, 

neprimerna in neizvedljiva. Svet opaža, da tudi spremembi 12 in 109 Parlamenta 

podobno pozivata Komisijo, naj predloži poročilo, tudi o razpoložljivosti naprednih 

biogoriv ter o okoljskih in ekonomskih učinkih biogoriv, proizvedenih iz odpadkov, 

ostankov, stranskih proizvodov ali surovin, ki ne rabijo zemljišč.
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(iv) Spodbude za elektriko iz obnovljivih virov in ukrepi za energetsko učinkovitost

Komisija je v predlogu preučila možnosti za izogibanje tveganju emisij zaradi posredne 

spremembe rabe zemljišč, neposredno povezanih s proizvodnjo in porabo biogoriv. 

Vendar pa je Svet mnenja, da bi se dekarbonizacija prometa kot glavni cilj lahko 

spodbujala z večjo uporabo elektrike iz obnovljivih virov. Zato so v besedilo Sveta 

vključeni faktorji množenja za izračun prispevka elektrike iz obnovljivih virov, ki jo 

porabijo električni železniški promet in električna cestna vozila, da se tako povečata 

njihova uporaba in delež na trgu.

Stališče Parlamenta ne vsebuje primerljivih določb. Vendar pa je Parlament pozval 

Komisijo, naj da priporočila za dodatne ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti 

in varčevanja z energijo v prometu, ki bi se lahko upoštevali pri izračunu količine 

energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, glede na cilj 10 % za promet iz 

direktive o obnovljivih virih (spremembi 153 in 154). Čeprav Svet meni, da je večja 

energetska učinkovitost na splošno pomemben prispevek k dekarbonizaciji prometa, pa 

nasprotuje vključitvi tozadevnih ukrepov in njihovih učinkov v direktivo o spremembi 

direktive o obnovljivih virih.

(v) Spoštovanje trajnostnih meril: prostovoljni sistemi in medsebojno priznavanje

Kar zadeva poročanje o delovanju prostovoljnih sistemov, vzpostavljenih v skladu z 

direktivo o kakovosti goriv ter direktivo o obnovljivih virih, sta tako Svet kot parlament 

vključila podrobne in zelo podobne določbe o poročanju, da bi Komisija lahko med 

drugim ocenila neodvisnost, preglednost, splošno zanesljivost sistemov in vključenost 

deležnikov vanje (spremembe 54, 58 in 103), v besedilu Sveta pa je Komisija pozvana, 

naj po potrebi predloži predlog za spremembo določb navedenih direktiv glede 

prostovoljnih sistemov, da bi se tako spodbujala najboljša praksa.
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Kar zadeva medsebojno priznavanje prostovoljnih in nacionalnih sistemov, ali 

spoštujejo trajnostna merila za biogoriva/tekoča biogoriva, Svet meni, da bi bilo treba 

pojasniti pogoje, pod katerimi se uporablja načelo medsebojnega priznavanja med 

vsemi sistemi, da se omogoči nemoteno delovanje notranjega trga. Zato stališče Sveta 

vsebuje določbe za direktivo o kakovosti goriv ter direktivo o obnovljivih virih, v

skladu s katerimi lahko država članica Komisijo uradno obvesti o nacionalnem sistemu 

in ta ga prednostno oceni. Odločitev, ali tako predložen nacionalni sistem spoštuje 

trajnostna merila, bo sprejeta po postopku pregleda, medsebojnega priznavanja 

pozitivno ocenjenega sistema s strani drugih sistemov, tudi prostovoljnih sistemov, 

vzpostavljenih v skladu z ustreznimi členi, pa ne bo mogoče zavrniti. Parlament je v 

svojem stališču predvidel samodejno medsebojno priznavanje sistemov za preverjanje 

(sprememba 102), kar po mnenju Sveta ni primerno.

(vi) Delegirani akti

Komisija je predlagala številne prilagoditve besedila direktive o kakovosti goriv ter 

direktive o obnovljivih virih, zlasti o prenosu pooblastil na Komisijo za sprejemanje 

aktov na podlagi člena 290 in 291 PDEU.

Svet je te določbe pregledal in pri tem ustrezno upošteval spremembe zaradi PDEU po 

sprejetju obeh direktiv, zlasti člena 290 glede pristojnosti za sprejemanje 

nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo 

nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. Zato je Svet sklenil, da prenos 

pooblastil na Komisijo za pet let omeji na vključitev ocenjenih tipičnih in privzetih 

vrednosti za postopke proizvodnje biogoriv, dovoljenih analitičnih metod, kar zadeva 

specifikacije za goriva, in odstopanja parnega tlaka, dovoljenega za motorni bencin, ki 

vsebuje bioetanol, v spremembe direktive o kakovosti goriv ter na morebitno vključitev 

surovin in goriv v Prilogo IX ter ocenjenih tipičnih in privzetih vrednosti za biogorivo 

in postopkov proizvodnje biogoriv v direktivo o obnovljivih virih. Svet zato ne more 

sprejeti sprememb iz stališča Parlamenta, namenjenih pregledu ali nadgradnji določb o 

prenosu pooblastil na Komisijo, ki jih Svet ne ohrani.
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Svet je v zvezi z drugimi določbami o prenosu pooblastil, ki jih je predlagala Komisija, 

po temeljiti analizi vsakega posameznega primera sklenil, da bi bili izvedbeni akti ali 

redni zakonodajni postopek pametnejši.

(vii) Uvodne izjave

Svet je spremenil uvodne izjave, da bi ustrezale spremenjenemu normativnemu delu 

direktive, in zato je mnenje Sveta o spremembah uvodnih izjav, ki jih je uvedel 

Parlament, usklajeno z mnenjem Sveta o spremembah operativnih določb, uvedenih v 

Parlamentu. Glej tudi točko 4 spodaj, uvodne izjave.

3. Druga vprašanja

Kar zadeva emisije iz posredne spremembe rabe zemljišč in napredna biogoriva, Svet meni, 

da sta potrebni večja jasnost in skladnost za vključevanje več novih opredelitev pojmov v 

besedili direktive o kakovosti goriv in direktive o obnovljivih virih. Parlament je v svoje 

stališče vključil več novih opredelitev pojmov kot Svet (spremembe 34 do 37 in 69 do 76), 

vendar so te po mnenju Sveta nepotrebne in moč je tudi opaziti, da nekatere od predlaganih 

novih opredelitev vsaj delno sovpadajo z nekaterimi opredelitvami, ki jih je vnesel Svet (zlasti 

o „neživilski celulozi“ in „lesni celulozi“).

Kar zadeva izračun učinka toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv/tekočih biogoriv, je 

Svet v nasprotju s predlogom Komisije odločil, da bi bilo treba ohraniti dodatno vrednost 

biogoriva/tekočega biogoriva, pridobljenega na saniranem degradiranem zemljišču.

4. Druge spremembe, ki jih je sprejel Evropski parlament

Naadaljnje spremembe, ki po mnenju Sveta niso potrebne ali primerne za uresničitev ciljev 

direktive in jih zato Svet ni vključil v svoje stališče:
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– obveznost za dobavitelje goriva, da zagotovijo dajanje na trg motornega bencina s 

specifično največjo vsebnostjo kisika (sprememba 38), obveznost za države članice, da 

zagotovijo specifičen delež energije iz obnovljivih virov v porabi bencina (del 

spremembe 152/rev), in zahteva glede deleža metilnega estra maščobnih kislin (FAME), 

primešanega dizelskemu gorivu (sprememba 39);

– dobavitelji biogoriv, ki se uporabljajo v letalstvu (sprememba 40);

– pravne pravice tretjih oseb ter predhodno prostovoljno in informirano soglasje glede 

uporabe in posesti zemljišč za proizvodnjo biogoriv (spremembi 49 in 96);

– poročilo Komisije o učinku povečanega povpraševanja po biogorivih na socialno 

trajnost, o učinku proizvodnje biogoriv na razpoložljivost rastlinskih beljakovin ter na 

razpoložljivost živil po dostopnih cenah (sprememba 50);

– sklenitev in vsebina dvo- in večstranskih sporazumov s tretjimi državami o trajnosti 

biogoriv (spremembi 55 in 100);

– potrdilo o izvoru v povezavi z izpolnjevanjem ciljev in uporaba statističnih prenosov, 

skupnih projektov ali skupnih programov podpore (sprememba 88);

– prakse trajnostnega upravljanja zemljišč (sprememba 97);

– objava informacij, povezanih s trgovino, o biogorivih, podatkov o uvozu in izvozu ter 

zaposlitvenih informacij, povezanih s sektorjem biogoriv, s strani Eurostata (spremembi 

98 in 99);

– druge uvodne izjave (spremembe 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 30).

III. SKLEPNA UGOTOVITEV

Svet je pri oblikovanju svojega stališča v celoti upošteval predlog Komisije in stališče 

Evropskega parlamenta iz prve obravnave. Kar zadeva spremembe, ki jih je predlagal 

Evropski parlament, Svet ugotavlja, da je duh določenega števila sprememb v celoti ali delno 

že bil vključen v njegovo stališče.
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DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 

98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (prva obravnava)
– sprejetje 
(a) stališča Sveta
(b) utemeljitve Sveta

1. Komisija je Svetu 18. oktobra 2012 poslala navedeni predlog1, ki temelji na členu 192(1) in 

členu 114 PDEU.

2. Evropski ekonomsko-socialni odbor je mnenje predložil 17. aprila 20132. Opravljeno je bilo 

tudi posvetovanje z Odborom regij.

3. Evropski parlament je stališče v prvi obravnavi sprejel 11. septembra 20133.

                                               
1 Dok. 15189/12.
2 UL C 198, 10.7.2013, str. 56.
3 Dok. 12900/13.
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4. Svet za promet, telekomunikacije in energijo je na 3321. seji 13. junija 2014 dosegel politični 

dogovor o stališču Sveta v prvi obravnavi glede navedene direktive.

5. Odbor stalnih predstavnikov naj Svetu predlaga, da:

– kot točko pod "A" dnevnega reda ene od prihodnjih sej sprejme stališče Sveta v prvi 

obravnavi iz dokumenta 10710/14 in utemeljitev iz dokumenta 10710/14 ADD 1, pri 

čemer belgijska delegacija glasuje proti, portugalska delegacija pa se vzdrži;

– sklene, da se izjave iz dodatka k temu dopisu vključijo v zapisnik zadevne seje.
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Medinstitucionalna zadeva:
2012/0288 (COD)

DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov (prva obravnava)
– sprejetje 
(a) stališča Sveta v prvi obravnavi
(b) utemeljitve Sveta
= izjave

Izjava Komisije

Komisija obžaluje, da je glede na njen izvirni predlog stališče Sveta na prvi obravnavi znatno 

znižalo raven prizadevanj za ublažitev učinkov posredne spremembe rabe zemljišč konvencionalnih 

biogoriv in ne vsebuje resne pobude za prehod na napredna biogoriva ter druge možnosti brez 

posredne spremembe rabe zemljišč pri uporabi energije iz obnovljivih virov v prometu. Komisija 

prav tako obžaluje, da so spremembe, ki jih je predlagal Svet, znižale raven okoljski prizadevanj z 

vidika splošnega cilja uporabe energije iz obnovljivih virov, določenega z direktivo o spodbujanju 

uporabe energije iz obnovljivih virov1.

                                               
1 2009/28/ES
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Vendar zato, da omogoči nadaljevanje zakonodajnega postopka, Komisija na prvi obravnavi ne bo 

nasprotovala predlogu Sveta.

Komisija bo zato še naprej tesno sodelovala s sozakonodajalcema v naslednjih korakih 

zakonodajnega postopka. Cilj Komisije je obdržati elemente predloga, ki lahko prispevajo k blažitvi 

učinkov posredne spremembe rabe zemljišč in ohranijo splošno raven okoljskih prizadevanj pri 

uporabi biogoriv v prometu, vključno z nekaterimi elementi, ki so del stališča Evropskega 

parlamenta na prvi obravnavi. Komisija bo tako ravnala v upanju, da se lahko najde rešitev, ki 

odraža evropske interese pri boju proti negativnim vplivom konvencionalnih biogoriv na okolje.

Izjava Danske in Luksemburga

Danska in Luksemburg podpirata politični dogovor o predvidenih spremembah direktive, katerih 

namen je preprečiti posredno spremembo rabe zemljišč v zvezi z uporabo biogoriv.

Kljub temu pa bosta obe državi na tristranskih srečanjih podpirali izboljšanja, ki bodo omogočila 

večji učinek direktive, vključno z bolj zavezujočo naravo cilja za napredna biogoriva in odločnejšo 

obravnavo vprašanja posredne spremembe rabe zemljišč.

Ponovno potrjujeta svoje stališče, da se energija iz obnovljivih virov ne bi smela večkrat upoštevati 

v okviru splošnega cilja, saj bi to dejansko pomenilo znižanje ciljnih vrednosti za energijo iz 

obnovljivih virov, dogovorjenih leta 2009. Ta spodbuda za določene vrste biogoriv bi se morala 

uporabljati le za doseganje cilja v prometnem sektorju.
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Izjava Avstrije, Češke republike, Madžarske in Slovaške

Avstrija, Češka republika, Madžarska in Slovaška želijo izraziti svoje pomisleke glede še kar naprej 

nezadovoljivega stanja, ko se vprašanje vzajemnega priznavanja sistemov certificiranja ne 

premakne z mrtve točke, čemur botruje nezmožnost, da bi dosegli soglasje glede predloga Evropske 

komisije za začasno rešitev.

Zaskrbljeni smo tudi zaradi dejstva, da novi sistem priznavanja nacionalnih sistemov certificiranja 

glede trajnostnih meril za biogoriva in tekoča biogoriva do žetve leta 2014 še ne bo začel veljati. 

Prav nasprotno, to nesprejemljivo stanje, ki utegne biti moteče za notranji trg, se celo lahko zavleče 

še za eno ali dve leti.

Da bo notranji trg še naprej dobro deloval, apeliramo na Evropsko komisijo, naj pod nujno pripravi 

sprejemljivo rešitev, ki bo omogočala, da bodo potrdila nemoteno prehajala iz enega sistema v 

drugega. Avstrija, Češka republika, Madžarska in Slovaška ostajajo odprte za vse uspešne pristope.

Izjava Bolgarije, Češke republike, Estonije, Francije, Španije, Madžarske, Poljske, Romunije 

in Slovaške

Bolgarija, Češka republika, Estonija, Francija, Španija, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška 

cenijo prizadevanja grškega predsedstva za dosego kompromisa in bi zato kljub pomislekom, ki jih 

imajo v zvezi z nekaterimi elementi, rade izrazile podporo kompromisnemu svežnju.

Kljub temu pa je treba poudariti, da sprejete spremembe pomembno vplivajo na že izvedene 

naložbe. V tej zvezi menimo, da je 7-odstotni delež energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 

drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, najnižji 

sprejemljivi ciljni delež, ki zagotavlja ustrezno raven stabilnosti.
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Glede na navedeno bodo Bolgarija, Češka republika, Estonija, Francija, Španija, Madžarska, 

Poljska, Romunija in Slovaška podpirale direktivo v nadaljevanju zakonodajnega procesa samo, če 

ne bo nobenih dodatnih sprememb v zvezi s tem ključnim vprašanjem.
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2012/0288 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU  

 
v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije  

 
v zvezi s 

stališčem Sveta na prvi obravnavi o sprejetju 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti 

motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (COM(2012) 595 final – 2012/0288 

(COD)) 

1. OZADJE 
 

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu 18. oktober 2012 
Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava 11. september 2013 
Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 17. april 2013 

 
Datum mnenja Odbora regij ni bilo mnenja 
Datum političnega dogovora in formalnega sprejetja stališča na prvi 
obravnavi Sveta (s kvalificirano večino) 

13. junij 2014 (politični 
dogovor), 
9. december 2014 
(formalno sprejetje) 

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE 
Namen predloga Komisije je začeti prehod na biogoriva, ki zagotavljajo pomembne 
prihranke toplogrednih plinov, kadar se poroča tudi o ocenjenih spremembah emisij 
zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč. Medtem ko bi bilo treba sedanje naložbe 
zaščititi, je namen tega predloga: 
– omejiti prispevek običajnih biogoriv (ki pomenijo tveganje v zvezi z emisijami 

zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč) k doseganju ciljev direktive o energiji 
iz obnovljivih virov; 

– izboljšati postopke proizvodnje biogoriv z vidika toplogrednih plinov (zmanjšanje 
s tem povezanih emisij) s povečanjem praga prihranka toplogrednih plinov za 
nove obrate1 pod pogojem, da se zaščitijo obrati, ki so 1. julija 2014 že obratovali; 

– spodbuditi boljšo uveljavitev naprednih biogoriv (z nizkimi emisijami zaradi 
posrednih sprememb rabe zemljišč) na trgu in s tem omogočiti, da takšna goriva 
bolj prispevajo k doseganju ciljev direktive o energiji iz obnovljivih virov kakor 
običajna biogoriva; 

– izboljšati poročanje o emisijah toplogrednih plinov z uvedbo obveznega poročanja 
držav članic in dobaviteljev goriva o ocenjenih emisijah biogoriv zaradi posrednih 
sprememb rabe zemljišč. 

                                                 
1 Kot je opredeljeno v odstavku 3.1.1 C 160(2010). 
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3. PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA 
3.1 Splošne pripombe k stališču Sveta: 

 

Komisija obžaluje, da je stališče Sveta v prvi obravnavi glede na njen prvotni predlog precej 
znižalo raven okoljskih prizadevanj ter da ne vsebuje nobenih bistvenih spodbud za prehod na 
napredna biogoriva in drugih možnosti z nizkimi emisijami zaradi posrednih sprememb rabe 
zemljišč (ali možnosti, ki niso emisije zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč) za uporabo 
energije iz obnovljivih virov v prometu. Do znatno manjše ravni okoljskih prizadevanj skupaj 
vodijo naslednji elementi besedila Sveta: 
 

• povečanje omejitve za običajna biogoriva na 7 %2, 

• novi multiplikatorji za elektriko iz obnovljivih virov v železniškem prometu, 

• manjše spodbude za uporabo naprednih biogoriv (z nizkimi emisijami zaradi 
posrednih sprememb rabe zemljišč), 

• zmanjšanje zahtev za poročanje o emisijah zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. 

 
Komisija tudi obžaluje, da je Svet uvedel spremembe, s katerimi se znižuje raven okoljskih 
prizadevanj splošnega cilja glede deleža energije iz obnovljivih virov iz direktive o energiji iz 
obnovljivih virov, ter tem spremembam močno nasprotuje. 
 
Poleg tega besedilo Sveta odpravlja vrsto delegiranih aktov, druge pa spreminja v izvedbene 
akte, zaradi česar je Komisija resno zaskrbljena. 
 
3.2 Spremembe Evropskega parlamenta v prvi obravnavi 
 
Svet je jasno proučil nekatere spremembe Evropskega parlamenta, vendar ne vseh. V 
nadaljevanju je navedeno mnenje Komisije o spremembah Evropskega parlamenta in, kadar je 
to potrebno, stališče Sveta. 
 

1. Raba ocenjenih vrednosti posrednih sprememb rabe zemljišč pri upoštevanju v 
direktivi o kakovosti goriv od leta 2020; črtanje poročanja o emisijah zaradi 
posrednih sprememb rabe zemljišč iz direktive o energiji iz obnovljivih virov 
(spremembi 60 in 164). Komisija je spremembi zavrnila. 

O vrednostih posrednih sprememb rabe zemljišč, ki temeljijo na najboljših 
razpoložljivih znanstvenih dokazih, bi bilo treba poročati v okviru direktive o energiji 
iz obnovljivih virov ter direktive o kakovosti goriv, vendar se te vrednosti ne bi smele 
uporabljati pri upoštevanju v direktivi o kakovosti goriv. O teh vrednostih bi bilo treba 
poročati zaradi večje preglednosti nad dejanskimi emisijami toplogrednih plinov v 
biogorivih iz poljščin, ki se uporabljajo za hrano in krmo, ter izboljšanja znanja o 
pomenu tega vprašanja. Z besedilom Sveta se ne uvajajo vrednosti posrednih 
sprememb rabe zemljišč za upoštevanje iz direktive o kakovosti goriv ter se ohranja 
poročanje o emisijah zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč za direktivo o 

                                                 
2 Omejitev prispevka običajnih biogoriv pri doseganju ciljev iz direktive o energiji iz obnovljivih virov. 
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kakovosti goriva in direktivo o energiji iz obnovljivih virov, četudi v spremenjeni 
obliki. 

2. Omejitev uporabe običajnih biogoriv z odstranitvijo statusa trajnosti 
(sprememba 89). Komisija je spremembo zavrnila. 

Komisija je predlagala, da bi se omejil prispevek biogoriv s tveganjem povzročanja 
posrednih sprememb rabe zemljišč pri doseganju 10-odstotnega cilja iz direktive o 
energiji iz obnovljivih virov. To državam članicam zagotavlja spodbudo, da 
prilagodijo svoje programe podpore, ter ustrezno predpisuje splošno rabo takih 
biogoriv, vendar je ne omejuje, s čimer daje državam članicam določeno stopnjo 
prožnosti. V besedilu Sveta je tudi določeno, da bi bilo treba omejiti le prispevek k 
doseganju 10-odstotnega cilja, status trajnosti „dodatnih“ običajnih biogoriv pa bi 
moral ostati nespremenjen. 

3. Omejitev uporabe običajnih biogoriv na podlagi direktive o kakovosti goriv 
(sprememba 184/REV). Komisija je spremembo sprejela. 

Parlament želi omejitev uporabiti tudi za cilj iz direktive o kakovosti goriv. Čeprav 
Komisija ni predlagala omejitve za direktivo o kakovosti goriv, je ta določba eden od 
elementov, ki bi lahko prispevali k izboljšanju ravni okoljskih prizadevanj celotnega 
besedila. V besedilu Sveta je navedeno, da bi bilo treba omejiti le prispevek k 
doseganju 10-odstotnega cilja iz direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

4. Razširitev obsega omejitve na energetske rastline (sprememba 181). Komisija je 
spremembo delno sprejela. 

Energijske poljščine, gojene na njivskih površinah, lahko imajo učinke posrednih 
sprememb v rabi zemljišč. Ta predlog Evropskega parlamenta je torej eden od 
elementov, s katerim bi se lahko v besedilu okrepila okoljska prizadevanja in učinek 
zmanjševanja posrednih sprememb rabe zemljišč. Komisija lahko sprejme spremembo 
obsega omejitve. Svet ohranja področje uporabe predloga Komisije (poljščine, ki se 
uporabljajo za hrano in krmo). 

5. Uvedba zavezujočega podcilja za napredna biogoriva v višini 0,5 % v letu 2016 in 
2,5 % v letu 2020 (spremembi 181 in 152/REV). Komisija je spremembo delno 
sprejela. 

V okviru splošne sporazumne rešitve bi lahko bila Komisija pripravljena proučiti 
načelo uvedbe zavezujočega podcilja, saj to načelo omogoča povečanje ravni 
okoljskih prizadevanj. Čeprav Komisija na tej stopnji ne more izraziti mnenja o 
natančnem odstotku, se zdi 2,5 % izjemno visoko postavljen cilj, pri čemer je treba 
upoštevati, da bi bila izključena biogoriva z majhnim tveganjem povzročanja 
posrednih sprememb rabe zemljišč (uporabljeno olje za kuhanje in loj), ki so trenutno 
na voljo za komercialno uporabo, ter da bi se lahko biogoriva, zajeta v podcilj, le 
enkrat upoštevala pri doseganju ciljev. Svet predlaga nezavezujoč podcilj s precej 
nižjim obsegom (v referenčni vrednosti 0,5 odstotne točke). 

6. Podcilj v višini 7,5 % za bioetanol (sprememba 152/REV). Komisija je spremembo 
zavrnila. 

Evropski parlament je predlagal, da bi moral za etanol, ki se meša v motorni bencin, 
obstajati podcilj v višini 7,5 %. Po mnenju Komisije to neupravičeno omejuje prožnost 
držav članic pri tem, da bi dosegle cilj v prometu v skladu z razmerami v državi. Poleg 
tega bi se moral etanol dobavljati v večjih količinah, kot bi se lahko mešale v gorivo 
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za običajna vozila, zato bi bila potrebna uporaba „visokoodstotne mešanice“, za katero 
države članice morda nimajo infrastrukture. 

7. Spremembe prispevka različnih biogoriv k doseganju podcilja v prometu 
(spremembi 185 in 186). Komisija je spremembo delno sprejela. 

Prvotni predlog Komisije je poskušal napredna biogoriva (z nizkimi emisijami zaradi 
posrednih sprememb rabe zemljišč) spodbuditi s povečanjem prispevka k doseganju 
podcilja v prometu. Po tem predlogu bi se najnaprednejša biogoriva štela štirikratno, 
uporabljeno olje za kuhanje in loj pa dvojno. Evropski parlament želi to spremeniti z 
močno omejitvijo seznama surovin za biogoriva, ki bi se lahko štele štirikratno, pri 
čemer bi se namesto tega večina surovin upoštevala le enkrat. Po mnenju Komisije bi 
se tako ustvaril protisloven sistem spodbud za napredna biogoriva, saj bi bila posledica 
spremembe taka, da bi biogoriva, ki se že proizvajajo iz uporabljenega olja za kuhanje 
in živalske maščobe z uporabo preprostih tehnologij, prejela dvakrat več spodbud kot 
biogoriva, pri katerih se uporabljajo nove tehnologije in ki jih je precej dražje 
proizvajati. Poleg tega bi morale biti spremembe seznama popolnoma skladne s 
celotnim področjem uporabe direktiv, obsegom omejitve, uvedbo/odpravo 
multiplikatorjev za upoštevanje ter opredelitvami surovin. 
 

3.3 Svet je v besedilo vključil nekaj novih določb, pri čemer lahko Komisija nekatere od 
njih sprejme, drugim, ki predlog precej oslabijo, pa nasprotuje. Te spremembe so: 

 

1. Povečanje omejitve na 7 %.  
Osrednji element predloga Komisije, ki ga je Komisija odločno zagovarjala, je 5-
odstotna omejitev prispevka običajnih biogoriv k doseganju ciljev iz direktive o 
energiji iz obnovljivih virov, saj bi se z višjo omejitvijo oslabilo zmanjšanje učinkov 
posrednih sprememb rabe zemljišč. Komisija ob upoštevanju navedenega priznava, da 
je glede višje omejitve morda potrebna določena prožnost za dosego splošne 
sporazumne rešitve med Svetom in Evropskim parlamentom. Vendar je Komisija tudi 
jasno poudarila, da si bo prizadevala ohraniti splošno raven okoljskega prizadevanja v 
predlogu, če bi bilo treba pri omejitvi pokazati prožnost. S 7-odstotno omejitvijo, kot 
jo je predlagal Svet, se posredne spremembe rabe zemljišč ne omejujejo dovolj, niti ni 
ustvarjenih dovolj spodbud za možnosti z nizkimi emisijami zaradi posredne 
spremembe rabe zemljišč v prometu. Komisija tudi obžaluje, da so bile črtane uvodne 
izjave, v katerih je bilo navedeno njeno mnenje za obdobje po letu 2020. Komisija bi 
lahko podprla 7-odstotno omejitev, če bi se v besedilu okrepili naslednji elementi: (i) 
sprememba obsega omejitve v skladu s spremembama (181) Evropskega parlamenta, 
ki ju je Komisija že sprejela, tako da bi bila vključena vsa biogoriva, ki potrebujejo 
zemljišča, in da bi se omejitev razširila tudi na direktivo o kakovosti goriv (184/REV); 
(ii) zagotavljanje jasnosti glede političnega sporočila prehoda na napredna biogoriva (s 
ponovno vključitvijo uvodne izjave o obdobju po letu 2020 in dodajanjem obveznega 
0,5-odstotnega podcilja za napredna biogoriva, da se sedanje naložbe vsaj pokrijejo in 
zaščitijo); (iii) ponovna uvedba prenosa določenih pooblastil ali zavarovanje 
prehodnih klavzul za te določbe; (iv) črtanje multiplikatorja za elektriko iz obnovljivih 
virov v železniškem prometu ter (v) črtanje dvojnega upoštevanja za celotno direktivo 
o energiji iz obnovljivih virov. 

2. Razširitev večkratnega upoštevanja naprednih biogoriv, ki se zdaj uporablja le za 
10-odstotni cilj v prometu, na splošni cilj iz direktive o energiji iz obnovljivih virov.  
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 Komisija močno nasprotuje zamisli o uporabi dvojnega upoštevanja za napredna 
biogoriva pri doseganju splošnega 20-odstotnega cilja iz direktive o energiji iz 
obnovljivih virov in to stališče navaja v svojih izjavah, ki se vključijo v zapisnik (glej 
nadaljevanje besedila). Čeprav naj bi bili učinki na uvajanje obnovljivih virov energije 
po pričakovanjih majhni, kot je bilo že navedeno, bi se s tem odprl zelo težaven 
politični precedenčni primer, saj se bližamo letu 2020, zato ni razloga, da bi zniževali 
raven prizadevanj za ključni krovni cilj podnebnega in energetskega svežnja iz 
leta 2008. Države članice so na zasedanju Evropskega sveta marca letos potrdile svoje 
zaveze za dosego ciljev strategije Evropa 2020. Sveženj iz leta 2008 državam 
članicam ponuja dovolj prožnosti, da se izognejo previsokim stroškom usklajevanja. Z 
uporabo multiplikatorjev v različnih primerih je potrebne manj „dejanske“ energije in 
tako se cilj v prometu precej zniža. Če bi bilo treba nadalje zmanjšati stroške 
usklajevanja in hkrati omejiti posredno spremembo rabe zemljišč v okviru cilja v 
prometu, sta po mnenju Komisije namesto tega ustreznejši spremembi 153 in 154 
Evropskega parlamenta, pri katerih bi se upoštevala dodatna prizadevanja za 
izboljšanje energijske učinkovitosti in prihrankov energije v prometu.  

3. Multiplikator za upoštevanje za električno energijo iz obnovljivih virov za 
električna cestna vozila je 5, za električne vlake pa 2,5.  

Komisija v svoj predlog ni vključila multiplikatorjev za upoštevanje za električna 
vozila in električne vlake. Vendar bi se lahko Komisija kot del splošne sporazumne 
rešitve strinjala, da se za cestna vozila uvede multiplikator za upoštevanje v višini 5. 
Komisija nasprotuje uvedbi multiplikatorja za upoštevanje za električno energijo iz 
obnovljivih virov za vlake, saj bi se s tem bistveno zmanjšala raven prizadevanj cilja v 
prometu in se ne bi ustvarila dodatna spodbuda za nizkoogljični promet. Evropski 
parlament, tako kot predlog Komisije, ne uvaja novih ali višjih multiplikatorjev. 

4. Uvedba nezavezujočega podcilja za biogoriva, proizvedena iz surovin iz dela A 
Priloge IX.  

Kot je navedeno zgoraj, se je z besedilom Sveta uvedla zahteva, da morajo države 
članice za biogoriva, proizvedena iz določenih surovin, določiti nezavezujoč podcilj za 
leto 2020 z referenčno vrednostjo 0,5 odstotne točke v smislu energije, tj. pred 
dvojnim upoštevanjem. Države članice se lahko od te referenčne vrednosti oddaljijo, 
pri čemer lahko uporabijo sklop utemeljitev, saj pri tem ni sankcij za neskladnost. V 
splošnem okviru besedila Sveta ta določba zagotavlja majhno spodbudo za prehod na 
napredna biogoriva, kot so možnosti v prometu, ki niso emisije zaradi posrednih 
sprememb rabe zemljišč. Komisija daje prednost okrepitvi tega elementa in načeloma 
odobrava ustrezno spremembo (181) Evropskega parlamenta, vendar je že poudarila, 
da se zdi podcilj iz spremembe Evropskega parlamenta preveč visoko postavljen ter da 
bo njegovo doseganje verjetno zelo drago. 

5. Dodatne surovine, dodane na seznam iz Priloge IX.  
Predlog Komisije je vseboval seznam surovin, ki bi morale prejeti dodatne spodbude, 
ko so dobavljene kot biogorivo. Stališče Sveta vsebuje številne dodatne surovine in 
pomembno bo zagotoviti, da se jih lahko obravnava kot napredne surovine za 
biogoriva (z nizkimi emisijami zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč) in da bo to 
skladno z drugimi elementi končnega besedila (tj. katere snovi so vključene v 
omejitev). 

6. Dodatne surovine, ki niso na seznamu iz Priloge IX.  
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V stališče Sveta je vključena določba, da se „biogoriva, proizvedena iz surovin, ki niso 
na seznamu iz Priloge IX in ki so jih pristojni nacionalni organi opredelili kot 
odpadke, ostanke, neživilsko celulozo ali lesno celulozo ter so se uporabljale v 
obstoječih obratih pred sprejetjem te direktive,“ tudi štejejo k podcilju iz točke 4 
zgoraj. Komisija meni, da je področje uporabe te določbe preširoko, da vključuje 
tveganje nedosledne uporabe po EU in da presega izvzemanje sedanjih naložb, saj 
dopušča spremembe do sprejetja direktive o posrednih spremembah rabe zemljišč. 
Nadalje se zdi, da taka določba „pristojnim nacionalnim organom“ daje pravico do 
končne razlage ustreznega dela direktive o energiji iz obnovljivih virov, kar je v 
nasprotju s pravnim pravilom, ki se običajno uporablja za razlago direktive Evropske 
unije. 

7. Oslabljene določbe o poročanju o emisijah zaradi posrednih sprememb rabe 
zemljišč.  

 Predlog Komisije je vseboval zahtevo, da morajo države članice poročati o ocenjenih 
emisijah zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč biogoriv, dobavljenih za dosego 
njihovih domačih ciljev, pri čemer uporabljajo ocenjene vrednosti iz modelov 
Raziskovalnega inštituta za mednarodno prehransko politiko (IFPRI). Svet je to 
zahtevo spremenil, tako da države članice poročajo le o surovinah za biogorivo, 
Komisija pa poroča o porabi biogoriva v državah članicah, k čemur prišteje vrednosti 
posrednih sprememb rabe zemljišč, kar tudi pomeni, da bodo te informacije 
zagotovljene pozneje, kot če bi jih zagotovile države članice. Poleg tega je Svet dodal 
jezikovni ugovor ter poudaril začasnost in negotovost vrednosti posrednih sprememb 
rabe zemljišč. Komisija daje prednost ponovni uvedbi svojih prvotnih zahtev o 
poročanju. Glej tudi stališče Komisije o spremembah 60 in 164 Evropskega 
parlamenta. 

8. Razširitev „statističnih prenosov“ energije iz obnovljivih virov zaradi vključitve 
podcilja v prometu.  

Besedilo Sveta uvaja zmožnost izvedbe statističnih prenosov k doseganju cilja v 
prometu, kar pa je za splošni cilj iz direktive o obnovljivih virih energije že dovoljeno. 
Čeprav se Komisiji ta sprememba glede na to, da lahko države članice zlahka trgujejo 
z gorivi, ki se uporabljajo v prometu, ne zdi potrebna, se zaveda potenciala znižanja 
stroškov usklajevanja. 

9. Medsebojno priznavanje prostovoljnih sistemov.  
Komisija meni, da je zamisel medsebojnega priznavanja prostovoljnih sistemov, ki jo 
je Komisija odobrila v skladu s členom 18(6) direktive o energiji iz obnovljivih virov, 
glede na člen 18(7) odveč. Slednji zagotavlja, da mora biti preverjanje prek takih 
prostovoljnih sistemov v državah članicah priznano brez zahtevanja dodatnih dokazil o 
izpolnjevanju meril. Medsebojno priznavanje prostovoljnih sistemov, ki ga je 
Komisija odobrila na podlagi člena 18(6), škoduje tudi zamisli, da lahko ti sistemi 
certificirajo nadaljnje vidike trajnosti, ki presegajo harmonizirano merilo v skladu s 
členom 18(4). Komisija odobrava besedilo Sveta, če uvaja možnost, da Komisija oceni 
in izrecno odobri nacionalni sistem. Glede pravnih posledic pa bi morala biti stopnja 
priznavanja enaka kot za prostovoljne sisteme v skladu s členom 18(6). Glej tudi 
spremembo 102 Evropskega parlamenta, s katero bi se vzpostavilo medsebojno 
priznavanje vseh sistemov preverjanja. Komisija podpira zamisel medsebojnega 
priznavanja nacionalnih sistemov, vendar prostovoljni sistemi ne bi smeli biti prisiljeni 
v priznavanje nacionalnih sistemov. 
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10. Boljše poročanje v okviru prostovoljnih sistemov in o teh sistemih.  
Glede na besedilo Sveta morajo prostovoljni sistemi redno poročati, nato bo Komisija 
ta poročila objavila in proučila, kako delujejo. Komisiji se zdi to besedilo 
sprejemljivo, vendar je potrebno pravno pojasnilo glede tega, ali se lahko te 
spremembe uporabljajo pri veljavnih prostovoljnih sistemih. Evropski parlament 
(spremembi 58 in 103) želi, da bi Komisija poročala o delovanju prostovoljnih 
sistemov in da bi, če je to ustrezno, pripravila predlog, ki bi ga lahko načeloma 
sprejela (potrebne pa so nadaljnje izboljšave in pojasnila). 

11. Bonus za degradirana zemljišča.  
V besedilu Sveta se ohranja bonus za degradirana zemljišča pri izračunu prihranka 
toplogrednih plinov. Komisija je ta element črtala iz izračuna toplogrednih plinov, saj 
ni skladen z metodologijo toplogrednih plinov in poročanjem o emisijah zaradi 
posrednih sprememb rabe zemljišč, hkrati pa se namreč zdi, da je tako vrsto zemljišča 
težko opredeliti. Komisija lahko sprejme, da se ta element ohrani v okviru splošno 
zadovoljive sporazumne rešitve, vendar bi raje videla, da se oblikujejo določbe za 
varno fizično ločevanje kmetijskih rastlin, ki rasejo na močno onesnaženem zemljišču. 
Evropski parlament je sprejel črtanje tega elementa iz besedila Komisije. 

12. Združitev kategorij rabe zemljišč „njivska površina“ in „njivska površina s 
trajnicami“.  

V besedilu Sveta se zaradi izračuna prihranka toplogrednih plinov združujeta 
kategoriji rabe zemljišč „njivska površina“ in „njivska površina s trajnicami“. S tem 
naj bi se morebitno vprašanje obravnavalo z metodologijo upoštevanja toplogrednih 
plinov, kadar se „njivska površina“ spremeni v „njivsko površino s trajnicami“ in 
obratno. Čeprav bi lahko Komisija v okviru splošno zadovoljive sporazumne rešitve 
sprejela predlagane spremembe Sveta, ostaja resno zaskrbljena glede možnih učinkov 
na trajnost biogoriv iz tretjih držav in verjame, da bi se to vprašanje lahko obravnavalo 
drugače. (Tega elementa ne vsebuje niti besedilo Komisije niti besedilo Evropskega 
parlamenta.)  

13. Revizijska klavzula.  
Glede na besedilo Sveta bi morala Komisija eno leto po začetku veljavnosti direktive o 
naprednih biogorivih poročati o znanosti posrednih sprememb rabe zemljišč ter 
prepoznavanju in certificiranju biogoriv z nizkimi emisijami zaradi posrednih 
sprememb rabe zemljišč. Komisija bi morala leta 2017 poročati o ukrepih v zvezi s 
posrednimi spremembami rabe zemljišč ter znova tudi o certificiranju biogoriv z 
nizkimi emisijami zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč, preprečevanju goljufij in 
prostovoljnih sistemih. Komisija močno priporoča, da bi leta 2017 opravila eno 
revizijo vseh elementov. Prav tako se sprašuje, ali bi bilo sploh smiselno uvesti 
kakršne koli pravne opredelitve biogoriv z majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb rabe zemljišč, preden opravi tako revizijo. Poleg tega Svet dodaja besedilo 
glede „začasnih“ ocenjenih vrednosti posrednih sprememb rabe zemljišč, ki naj bi se 
uporabljale pri poročanju. Z revizijsko klavzulo bi bilo treba pojasniti naslednje 
korake, tj. ohranitev „začasnih“ vrednosti do leta 2020 ali predlaganje „končnih“ 
vrednosti. Po mnenju Komisije bi lahko uporabno usmeritev zagotovile 
spremembe 107, 189 in 190 Evropskega parlamenta (če bodo usklajene). 

14. Pojem biogoriv „z majhnim tveganjem povzročanja posrednih sprememb rabe 
zemljišč“.  
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Kot je bilo navedeno zgoraj, se je z besedilom Sveta uvedla opredelitev biogoriv „z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih sprememb rabe zemljišč“ ter zahteva za 
Komisijo glede priprave poročila, v katerem se bodo „določila merila za 
prepoznavanje in certificiranje biogoriv z majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb rabe zemljišč“ v revizijski klavzuli. V opredelitvi iz besedila Sveta se te 
vrste biogoriv ločijo od biogoriv, proizvedenih iz surovin iz dela A Priloge IX. Čeprav 
bi lahko Komisija sprejela nadaljnje delo na tem področju (z ugovorom, da bi ga bilo 
treba leta 2017 opraviti kot enkratno delo), bi bilo treba uporabiti previden pristop za 
zagotovitev, da so surovine, opredeljene kot surovine „z majhnim tveganjem 
povzročanja posrednih sprememb rabe zemljišč“, dejansko take z majhnim tveganjem. 
Niti Komisija niti Evropski parlament nista navedla te kategorije biogoriv. 

15. Preprečevanje goljufij.  
Besedilo Sveta poziva k boljšemu sodelovanju med nacionalnimi sistemi ter med 
prostovoljnimi sistemi in nacionalnimi sistemi, države članice spodbujajo razvoj in 
uporabo sistemov iskanja in sledenja ter morajo poročati o svojih ukrepih proti 
goljufijam, Komisija pa mora leta 2017 oceniti uspešnost teh ukrepov in po potrebi 
predložiti predlog. Komisija lahko sprejme predlagane dodatke Sveta. Tudi Evropski 
parlament je zaskrbljen zaradi goljufij (sprememba 185). 

16. Odstranitev delegiranih aktov.  
Delegirani akti z omejenim področjem uporabe se v besedilu Sveta ohranjajo le zaradi 
dodajanja privzetih vrednosti v Prilogo IV direktive o kakovosti goriv in Prilogo V 
direktive o energiji iz obnovljivih virov ter dodajanja surovin v Prilogo IX direktive o 
energiji iz obnovljivih virov. Svet je v člen 11(4) Direktive 98/70/ES ter člen 25(3) in 
(4) Direktive 2009/28/ES uvedel klavzulo o nepredložitvi mnenja za sprejemanje 
izvedbenih aktov.  

(a) Komisija meni, da bi bilo treba direktivi posodobiti v skladu z znanstvenim 
napredkom in novim tehnološkim razvojem. Če bi to storili z rednim zakonodajnim 
postopkom, bi bilo to prezahtevno in prepočasno ter ne bi ustrezno zagotovilo 
potrebe po prožnosti/učinkovitosti pri obravnavanju prilagoditve strogih tehničnih 
vidikov direktive o kakovosti goriv in direktive o energiji iz obnovljivih virov, iz 
česar bi bil razviden znanstveni napredek glede na doseganje njunih okoljskih ciljev 
(zmanjšanje toplogrednih plinov v prometnem sektorju). Večina od predlaganih 
delegiranih aktov je namenjena nadomestitvi aktov, sprejetih v okviru prejšnjega 
regulativnega postopka s pregledom iz direktiv („lizbonizacija“). Komisija meni, da 
pri pristopu razveljavitve prenosa pristojnosti za sprejemanje delegiranih/izvedbenih 
aktov na Komisijo, ki ga je predsedstvo prek kratkim predlagalo, ter vključevanju 
vseh določb v zakonodajni akt obstaja tveganje, da se bo ogrozila razlika med 
spremembo/prilagoditvijo nebistvenih in bistvenih elementov direktiv. Tehnična 
prilagoditev očitno spada v prvo kategorijo. Komisija bo po potrebi proučila 
kompromisna besedila, pri čemer bo ohranjala skladnost s svojim pristopom glede 
prenosa pooblastil po pravilih pogodbe, po katerem sta področji uporabe členov 290 
in 291 PDEU medsebojno izključujoči. Komisija odobrava stališče Evropskega 
parlamenta, ki v celoti podpira mnenje Komisije, in še naprej išče sporazumne 
rešitve, s katerimi bi bilo mogoče odobriti uporabo delegiranih aktov.  

(b) Komisija močno nasprotuje vsakemu preklicu prenesenih pooblastil, ki bi vplival na 
sedanje postopke na podlagi Direktive 1999/468/ES ali postopke, ki se začnejo na 
[datum določi Komisija] in dopolnjujejo obe direktivi. Druga možnost je vključitev 
prehodnega obdobja za uporabo postopkov na podlagi Uredbe (EU) št. 182/2011. 
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(c) Poleg tega je Svet uvedel za sprejemanje izvedbenih aktov uvedel klavzulo o 
nepredložitvi mnenja. Komisija meni, da vključitev klavzule o nepredložitvi mnenja 
ni posebej utemeljena, in zahteva, da se vključitev take klavzule pojasni v uvodni 
izjavi. Če taka uvodna izjava ob koncu postopka ne bo sprejeta, bo Komisija v zvezi 
s to zadevo navedla standardno izjavo. 

4. SKLEPNE/SPLOŠNE UGOTOVITVE 
Čeprav Komisija meni, da politično soglasje Sveta v prvi obravnavi ne izpolnjuje nekaterih 
bistvenih ciljev njenega prvotnega predloga, razume, da lahko nadaljevanje rednega 
zakonodajnega postopka omogoči le tako, da soglasju ne nasprotuje. Komisija namerava 
ohraniti elemente predloga, ki bi lahko prispevali k zmanjševanju učinkov posrednih 
sprememb rabe zemljišč in ohranitvi splošne ravni okoljskih prizadevanj pri rabi biogoriv v 
prometu, vključno z nekaterimi elementi, ki so del stališča Evropskega parlamenta v prvi 
obravnavi. 
 
5. IZJAVE KOMISIJE 
 
Komisija je pripravila naslednjo izjavo, ki jo je treba vključiti v zapisnik Sveta: 
 

Izjava Komisije o stališču Sveta v prvi obravnavi glede predloga o posrednih 
spremembah rabe zemljišč 

[Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o 
kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o 

spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov] 

COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD) 

 

Komisija obžaluje, da je stališče Sveta v prvi obravnavi glede na njen prvotni predlog precej 
znižalo raven prizadevanj pri zmanjševanju učinkov posrednih sprememb rabe zemljišč pri 
običajnih biogorivih ter da ne vsebuje nobenih bistvenih spodbud za prehod na napredna 
biogoriva in drugih možnosti, ki niso emisije zaradi posrednih sprememb rabe zemljišč, za 
uporabo energije iz obnovljivih virov v prometu. Komisija prav tako obžaluje, da se s 
spremembami, ki jih je uvedel Svet, znižuje raven okoljskih prizadevanj splošnega cilja glede 
deleža energije iz obnovljivih virov iz direktive o energiji iz obnovljivih virov3.  

Vendar Komisija ne bo nasprotovala stališču Sveta v prvi obravnavi, da bi omogočila 
nadaljevanje zakonodajnega postopka. 

Komisija bo zato še naprej tesno sodelovala s sozakonodajalcema v naslednjih korakih 
zakonodajnega postopka. Komisija namerava ohraniti elemente predloga, ki bi lahko 
prispevali k zmanjševanju učinkov posrednih sprememb rabe zemljišč in ohranitvi splošne 
ravni okoljskih prizadevanj pri rabi biogoriv v prometu, vključno z nekaterimi elementi, ki so 
del stališča Evropskega parlamenta v prvi obravnavi. Komisija bo to storila v upanju, da bo 
mogoče najti rešitev, iz katere bo razviden evropski interes za boj proti negativnim okoljskim 
učinkom običajnih biogoriv. 
                                                 
3 2009/28/ES. 
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