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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Fosilna goriva so že dolgo časa življenjska tekočina družbe. Modernizacija, kot jo poznamo, 
ne bi bila mogoče brez obilnih zalog poceni nafte, premoga in plina. To obdobje pa bo kmalu 
minilo. Potrebno je temeljito preoblikovanje naših energetskih in prometnih sistemov – zaradi 
energetske varnosti in gospodarstva, predvsem pa zaradi podnebnih sprememb.
Dolgo let se je na podnebne spremembe gledalo predvsem kot na okoljevarstveno vprašanje.
Danes pa se na splošno priznava, da podnebne spremembe vplivajo na vse sektorje družbe in 
lahko, če se z njimi učinkovito ne spoprimemo, pripeljejo do uničujočih posledic za družbo. 

EU na razpotju
EU je na razpotju kar zadeva prihodnost energije. Za energetske in podnebne izzive ni 
čudežnega zdravila. Slediti je treba večrazsežnostnemu pristopu, katerega poglavitni stebri 
bodo:

- povečana energetska učinkovitost,
- postopno opuščanje fosilnih goriv in
- velike naložbe v raziskave, razvoj in uporabo nadomestnih virov energije, predvsem 

obnovljivih virov energije.
Direktive Komisije EU o obnovljivih virih energije je nadaljevanje sklepa Evropskega sveta 

iz marca 2007. Namen predloga direktive je določiti splošen obvezujoč cilj 20 % deleža 
obnovljivih virov energije v porabi energije leta 2020 in enako obvezujoč cilj 10 % deleža 
obnovljive energije v sektorju prometa do leta 2020, pa tudi obvezujoče nacionalne cilje do 
leta 2020, ki bodo v skladu s splošnim 20-odstotnim ciljem EU.
Predlog Komisije je dobrodošel. Parlament je nedavno v več poročilih pozval k povečanju 

ravni obnovljivih virov energije v energetski mešanici EU ter celo razmišlja o obvezujočem 
cilju 25 %.

To mnenje odbora ENVI je pripravljeno v okviru okrepljenega sodelovanja z glavnim 
odborom ITRE. V dogovoru s poročevalcem odbora ITRE se bo mnenje odbora ENVI 
osredotočalo predvsem na predlagana merila okoljske trajnosti za biogoriva.

Bioenergije – del rešitve
Kot drugi obnovljivi viri energije lahko tudi bioenergija pomembno prispeva k blažitvi 

podnebnih sprememb in energetski varnosti. Ima dve odločilni prednosti. Prvič: biomasa je 
shranjena energija; pridobivati jo je mogoče kadarkoli kot fosilna goriva. Drugič: biomaso je 
mogoče proizvajati v vse oblike energentov za sodobna gospodarstva – električno energijo, 
plin, tekoča goriva in toploto. Bioenergija zagotavlja delovna mesta na podeželju in lahko 
poveča donosnost v sektorjih kmetijstva, predelave hrane in gozdarstva. Nasadi biomase 
lahko pripomorejo k obnavljanju poškodovanih zemljišč, gojenje dreves, grmičevja ali trav pa 
lahko odpravi poškodbe prsti, pri čemer proizvodnja in prodaja energije predstavljata dodano 
vrednost.

Sočasno gre pri bioenergiji kot takšni za intenzivno izkoriščanje tal in s tem povezani vplivi 
na okolje so veliki. Nekateri od pomislekov, ki so povezani s tem, se nanašajo na krčenje 
gozdov, izgubo biotske raznovrstnosti, izčrpavanje hranilnih snovi v prsti in prekomerno 
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uporabo vode. Nekateri pozitivni vplivi na okolje vključujejo obnovitev opustošenih zemljišč, 
oblikovanje nadomestnih možnosti za uporabo zemljišč ter sinergije pri dobavi vlaknin in 
drugih neenergetskih proizvodov. Pri sodobnem konceptu biorafinerij gre za visoko 
učinkovite kmetijsko–industrijske komplekse, ki ustvarjajo različne proizvode – hrano, krmo, 
gorivo in drugo – in s tem maksimizirajo vrednost zemljišč in surovin na biološki osnovi.
Obstaja vrsta tehnologij za učinkovito pretvorbo biomase, zlasti v primeru toplote in 
električne energije. Na splošno se spodbuja uporaba biomase za te namene, saj so 
gospodarsko bolj konkurenčni in okoljsko učinkoviti.

Dejstvo, da je biomaso mogoče učinkoviteje uporabljati za proizvodnjo toplote in električne 
energije, ne izključuje njene uporabe za pogonska goriva. misije toplogrednih plinov so velik 
izziv za EU in v večini držav članic se povečujejo. Emisije toplogrednih plinov iz prometa ne 
morejo še naprej naraščati, če je obenem splošni cilj EU, da jih do leta 2020 zmanjša za 30 %.
Zasledovati je treba nadomestne možnosti, kot so

- povečana učinkovitost goriv,
- večja prizadevanja za razvoj električnih vozil, hibridov ter vozil, ki se napajajo iz 

električnega omrežja, in vozil na gorivne celice, ki uporabljajo vodik,
- sprememba načina prevoza, s čimer se spodbuja javni prevoz, prevoz po železnicah 

itd. ter
- uporaba biogoriv.

Čeprav so alternative, kot so vodik, električna energija in hibridna vozila, obetavne, danes 
nihče ne more napovedati, katera od tehnologij, ki so v igri, bo predstavljala najučinkovitejši 
odgovor na energetske in podnebne spremembe. Vse možnosti bi morale ostati odprte.

Vedno več je dvomov o biogorivih
Še pred nekaj leti so nekateri v biogorivih videli rešitev vrste svetovnih energetskih, okoljskih 
in podeželskih težav. Danes je veliko dvomov, povezanih z biogorivi, tako z vidika 
pričakovanih prihrankov emisij toplogrednih plinov kot zaradi množice domnevnih škodljivih 
posledic. Med temi je strah, da bo zaradi intenzivnejše proizvodnje biogoriv prišlo do 
povečanega pritiska na tla, vodo in biotsko raznovrstnost. Izražajo se tudi pomisleki, da bo 
širitev proizvodnje biogoriv negativno vplivala na varno oskrbo s hrano ter pospešila uničenje 
deževnega gozda.

Trenutno je za pridelavo biogoriv namenjenih 25 milijonov hektarov zemljišč ali približno 
0,5 % od 5 milijard hektarov svetovnih kmetijskih zemljišč. Kar zadeva cene hrane, na te 
vplivajo številni dejavniki – kot so neugodne vremenske razmere, zmanjšanje zalog žit, 
trgovinske omejitve, špekulativne naložbe v surovine, rastoče povpraševanje v hitro 
razvijajočih se gospodarstvih, višje cene nafte, ki povzročajo rast cen vlaganj v kmetijstvo itd. 
Edini opazen vpliv biogoriv na cene hrane doslej je zelo protisloven program „koruza za 
etanol“ [ang. corn for ethanol] v ZDA.

Pri ocenjevanju razpoložljivosti zemljišč za energetske posevke se na splošno predpostavlja, 
da je treba najprej zadostiti potrebam po hrani in krmi. Vendar energetskih posevkov ni treba 
pridelovati na kmetijskih zemljiščih. Namesto tega lahko rasejo na propadajočih zemljiščih in 
s tem kar najbolj zmanjšajo spore glede rabe tal. Sicer je mogoče isto rastlino uporabljati za 
različne proizvode – tudi za hrano, krmo, gorivo, vlaknine in druge kategorije. Zagotavljanje 
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gospodarskih spodbud za bioenergetske posevke bi bilo treba zato osredotočati na 
poškodovana, opuščena ali obrobna zemljišča, kjer je to mogoče; namen teh spodbud pa bi 
moralo biti spodbujanje večvrstnih proizvodov.

Dejstvo, da proizvodnja biogoriv doslej še ni pustila splošnih negativnih posledic na cenah 
hrane, ne izključuje, da v prihodnosti ne bo povzročila tovrstnih težav, če bo proizvodnja 
biogoriv dosegla veliko višje ravni in/ali prišla v občutljive regije. Poleg tega bo neizbežno 
prišlo do večjega pritiska na zemljišča, saj se svet sooča s krčenjem zalog fosilnih goriv in 
rastjo njihovih cen, kar dopolnjujeta rast prebivalstva in spremembe v prehrani.

Morebitne napetosti med povečano proizvodnjo biogoriv na eni strani ter proizvodnjo hrane, 
izgubo biotske raznovrstnosti in krčenjem gozdov na drugi strani je treba jemati resno.
Sprejeti je treba težke kompromise. Poseben izziv bo, kako preprečiti, da bi to prispevalo k 
nadaljnjem krčenju gozdov. Očitno je tveganje premestitve. Na primer, če se rastlinska olja 
vedno pogosteje uporabljajo za biodizelsko gorivo, se gozdna zemljišča v tropskih območjih 
nemudoma postavijo kot alternativa. Edini učinkovit način za uravnoteženje tovrstnih 
pritiskov bi bil neke vrste sistem nadomestil za „izogibanje krčenju gozdov“.

Velik potencial v tropskih državah

Posevki biomase, ki se pridelujejo v tropskih in subtropskih regijah, so v povprečju 4- do 6-
krat bolj donosni, v smislu energetske vrednosti na enoto zemljišča, kot tipični posevki, ki se 
pridelujejo v zmernih podnebjih. Na tropske države so negativno vplivali kmetijski sektorji v 
državah OECD, ki so prejemali velike subvencije. Kmetijska reforma bi lahko ponudila 
resnične možnosti – nenazadnje najmanj razvitim državam – za posodobitev njihovih 
kmetijskih sektorjev, pri čemer bi biogoriva služila kot nekakšen zagon.

Sklepanje za trgovino z bioenergijo med severom in jugom izhaja predvsem iz velikih razlik v 
produktivnosti in stroških proizvodnje. Zato je samoumevno prepoznati velik potencial za 
učinkovito proizvodnjo biogoriv, ki ga ponujajo številne afriške in latinskoameriške države.
Evropska unija bi morala dajati prednost uvozu iz teh držav, pod pogojem, da proizvodnja 
spoštuje stroga merila okoljske trajnosti. Za razvoj industrije biogoriv pa večina držav z 
nizkimi dohodki zelo potrebuje razvoj zmogljivost. Nedavna pobuda Komisije o globalnem 
zavezništvu o podnebnih spremembah bi morala biti popolno sredstvo za to.

Priporoča se previden pristop
Vloga poročevalca pri tem poročilu zato daje občutek velike odgovornosti. Merila okoljske 
trajnosti za biogoriva so nujno potrebna, sočasno pa je razvijanje teh meril neizmerno 
zapleteno. Če je opravljeno dobro, bi morala biogoriva pozitivno prispevati k blažitvi 
podnebnih sprememb in energetski varnosti. Sicer je očitno tveganje, da bi pobuda za 
biogoriva končala kot velik polom.
Trenutno je razvoj biogoriv v zgodnji fazi. Politika, ki se uresničuje, mora biti tesno povezana 
s prizadevanji za povečano energetsko učinkovitost, pa tudi z razvojem električnih vozil, 
gorivnih celic itd. Poleg tega mora politika zagotavljati odločne spodbude za inovacije pri 
načinih uporabe biomase.
Medtem ko se zdijo raziskovalna prizadevanja za naslednjo generacijo biogoriv obetavna, 
predstavlja težavo časovni vidik. Večina izvedencev dvomi, da bodo tehnologije, ki temeljijo 
na lesni celulozi, dosegle pomembnejšo gospodarsko uspešnost v naslednjih desetih do 
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petnajstih letih. Če ta napoved drži – in EU ohrani svoj 10 % obvezujoči cilj –, se bo 
proizvodnja biogoriv hitro razširila in temeljila predvsem na agrogorivih. To bi lahko resno 
vplivalo na varno oskrbo s hrano, na biotsko raznovrstnost in na hitrost uničevanja deževnega 
gozda.

Zaradi vseh neznank – tako glede razvoja tehnologije kot glede spremembe rabe zemljišč – je 
utemeljen argument, da sta potrebni previdnost in postopnost. Predlagani 10 % obvezujoči cilj 
se zdi pretirano optimističen. Smoter ne bi smel biti doseganje cilja za vsako ceno, temveč 
izvajanje politik, ki bodo imele za posledico velike koristi za podnebje.

Predlog Komisije – kritični pregled
Predlog Komisije o merilih okoljske trajnosti za biogoriva ima očitne dobre strani. Vseeno pa 
so potrebne velike spremembe.
Naj začnemo s pomembnim pojasnilom. Z oblikovanjem meril okoljske trajnosti EU oblikuje 
trg visokega cenovnega razreda za pogonska goriva, ki temeljijo na obnovljivih virih 
energije. Iz tega logično izhaja, da bi morala imeti EU vso pravico uvesti posebne zahteve za 
tovrstna goriva.
Dodaten splošni komentar zadeva dejstvo, da EU ni sama v prizadevanjih za urejanje uvajanja 
pogonskih goriv, ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Končni cilj bi moralo biti sprejetje 
meril okoljske trajnosti, ki so v mednarodnem merilu široko sprejeta. Naloga Komisije je
razširiti dialog z drugimi večjimi subjekti, pri čemer je cilj doseči kar najširši možni skupni 
dogovor.

Revizija obvezujočega cilja
Ko je Evropski svet prvič dosegel soglasje o tem cilju, je bil ta pogojen. Trije pogoji so bili: 
1) oblikovanje meril okoljske trajnosti, 2) razpoložljivost biogoriv druge generacije na trgu in 
3) sprememba direktive o kakovosti goriva.

V novejših znanstvenih poročilih je najti številne negotovosti, povezane z širjenjem biogoriv.
To je podlaga, na kateri sta znanstveni odbor in skupni raziskovalni center Evropske okoljske 
agencije šla celo tako daleč, da sta priporočila zamrznitev cilja 10 %.
Vprašljiva je razpoložljivost biogoriv druge generacije na trgu, pa tu neposredni in posredni 
učinki rabe zemljišč za proizvodnjo biogoriv. Glede na številne današnje neznanke se zdi 
odgovorno preklicati odločitev o 10 % cilju obnovljivih virov energije ter namesto tega 
zastaviti nižji cilj – kot na primer 8 % – in redno revidirati celotno politiko, vključno s tem 
ciljem.

Uvedba trajnostnih kategorij obnovljive energije
Namen direktive je spodbujati obnovljive vire energije. Za doseganje 20 % cilja bi bilo treba 
storiti vse mogoče, da se olajšajo pravila in predpisi, ki urejajo proizvodnjo obnovljivih virov 
energije, vključno z dostopanjem do omrežja in poenostavljenimi upravnimi postopki. Pravila 
o načrtovanju je treba poenostaviti, vsaj za takšne projekte obnovljivih virov energije, ki jih je 
mogoče vnaprej opredeliti kot trajnostne.

Razširitev meril okoljske trajnosti na biomaso za energijo
Nujno je, da merila okoljske trajnosti usmerjajo proizvodnjo biogoriv. Vseeno pa ni logično, 
da se med vsemi izpostavi samo en del uporabe biomase za energijo. Zato se predlaga 
razširitev meril okoljske trajnosti na vse rabe biomase za energijo.
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Merila za prihranke toplogrednih plinov
Predlagani 35 % prihranek toplogrednih plinov je po mnenju poročevalca premalo 
ambiciozen. S tem, ko je določen tako nizek cilj, ga izpolnjuje večina biogoriv na trgu danes, 
pojavlja pa se tveganje, da proizvodnja postane neučinkovita ter ima majhne koristi za 
podnebje in mogoče velike posredne posledice za rabo zemljišč. Poleg tega se z le 35 % 
pragom toplogrednih plinov zmanjšuje velik potencial za učinkovito proizvodnjo biogoriv v 
tropskih območjih. Nazadnje, vendar ne najmanj pomembno pa je, da predlog Komisije ne 
ponuja resničnih spodbud za inovacije in izboljšanje emisij toplogrednih plinov.

Da bi bila prihodnja biogoriva uspešnejša kar zadeva koristi za podnebje, poročevalec 
predlaga, da je ob začetku veljavnosti prag prihrankov toplogrednih plinov 50 %. Poleg tega, 
bi morali biti morebitni sistemi podpore, tudi subvencije, v državah članicah sorazmerni s 
prihrankom toplogrednih plinov, da bi spodbudili najboljše alternativne obnovljive vire 
energije v prometu (vključno z električno energijo in vodikom).

Merila za „prepovedana območja“
Predlog Komisije prepoveduje proizvodnjo biogoriv na nekaterih vrstah zemljišč – v obliki 

„prepovedanih območij“ – kot so gozdovi, v katere ne posega človek, območja, določena za 
namene varstva okolja, travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo itd. To je pozitivno.
Predlagani seznam „prepovedanih območij“ pa ne vključuje nekaterih občutljivih območij in 
bi ga bilo treba dopolniti, na primer s sprejetjem kategorij območij velike ohranitvene 
vrednost.

Kar zadeva rabo zemljišč je predlog Komisije preveč črno-bel. Zemljišča se bodisi 
uporabljajo za popolno proizvodnjo ali pa je proizvodnja na njih prepovedana. V evropskih 
gozdovih, pa tudi v tropskih gozdovih, bi moralo biti mogoče trajnostno upravljanje, da bi 
bilo mogoče uporabiti omejene količine biomase, če bi bilo to trajnostno.

Družbena merila
Družbena merila niso vključena v predlog Komisije. Eden od navedenih razlogov za to je, da 
bi bila uvedba tovrstnih meril v nasprotju s pravili Svetovne trgovinske organizacije. V tem 
poročilu se predlaga, da Komisija vsaki dve leti pripravi posebno poročilo, v katerem 
obravnava cel niz družbenih vplivov povečanega povpraševanja po biogorivih in njihove 
večje rabe.

Metodologija za izračun prihrankov toplogrednih plinov
Prihranek toplogrednih plinov, po kateremu se je pozivalo, se izračunava po metodologiji 
LCA, ki je opisna v prilogi VII. Metodologija je načeloma dobra in dovolj prožna, da 
omogoča prilagoditve po tem, ko bo o direktivi dosežen dogovor.

Posebne privzete vrednosti so navedene za pridelavo, proizvodnjo in prevoz biogoriv, pa tudi 
za spremembe rabe zemljišč, in naj bi se uporabljale kot referenčne vrednosti. Preizprašati je 
treba splošen način določanja privzetih vrednosti v zvezi z rabo zemljišč in spremembo rabe 
zemljišč in pa v zvezi s pridelavo. Zdi se, da je sklepanje, na katerem temelji predlog 
Komisije, takšno, da bo določena vrsta rabe zemljišč – kot je pridelava travinj – pripeljala do 
enakega prihranka toplogrednih plinov in/ali izgub ogljika, ne glede na to, kje se izvaja ta 
pridelava. Travinje pa se razlikujejo po količini shranjenega ogljika in jih zato ni mogoče 
opisati z eno samo privzeto vrednostjo. Ocenjuje se, da je samo v Braziliji deset različnih vrst 
travinj [or. cerrados] z različnimi značilnostmi.
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Ob upoštevanju, da je celotna znanost, povezana s proizvodnjo biogoriv, izjemno zapletena, 
zlasti ko gre za mogoče velike učinke neposrednih in posrednih sprememb rabe zemljišč, je 
pri tem potreben bolj regionalen pristop.
Še posebej kar zadeva emisije iz sprememb rabe zemljišč se predlaga boljša metodologija, ki 
se opira na delo medvladnega foruma o podnebnih spremembah (IPCC), ki zagotavlja različne 
privzete vrednosti za različne regije. Za uporabo metodologije IPCC obstajajo utemeljeni 
razlogi. Ta zagotavlja večjo prožnost in bo bržkone dobila obsežen pristanek, saj se že zelo 
široko uporablja.

Jasneje je treba obrazložiti vlogo ogljika v tleh. Nekatere proizvodnje, ki temeljijo zlasti na 
nasadih trajnic, bodo povečale količino ogljika, shranjenega v tleh in tako lahko pripomorejo 
k spreminjanju poškodovanih ali obrobnih zemljišč v proizvodna zemljišča.
Komisija je v svoji metodologiji izpustila morebitne emisije toplogrednih plinov iz posrednih 
sprememb rabe zemljišč, kot je v primerih, ko proizvodnja biogoriv pripelje do premestitve 
prejšnjih posevkov za hrano na druga zemljišča. Številni strokovnjaki štejejo tovrstne učinke 
za pomembne. Ne obstaja pa globalni vzorec, s katerim bi pridobili natančne ocene o obsegu 
takšnih učinkov. Zdi se, da v bistvu dopolnjuje metodologijo LCA z oceno tovrstnih učinkov.
Ena od možnosti – razvil jo je OKO-Institut – bi bila uporaba tako imenovanega dodatka za 
tveganje, pri čemer gre za globo zaradi pričakovane posredne spremembe rabe zemljišč, ki se 
doda izračunu emisij toplogrednih plinov za proizvodnjo biogoriv na kmetijskih zemljiščih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 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) ter 15, 16 in 17,

Predlog spremembe 2
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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 
energije v prometnem sektorju eno od 
najučinkovitejših sredstev, s katerim lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte v prometnem sektorju (kjer 
je zanesljivost oskrbe največji problem) in 
popelje sektor na trajnostno pot.

Predlog spremembe 3

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 bil 20 odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
ustrezen cilj 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 so 
argumenti v korist ciljnega 20 odstotnega 
skupnega deleža energije iz obnovljivih 
virov postali znatno trdnejši, se vedno bolj 
dvomi o ciljnem deležu obnovljive energije 
v prometu.

Predlog spremembe 4

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 

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
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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 
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.

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 
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 gospodarski preboj 
biogoriv druge generacije, zlasti 
lignoceluloznih kultur, ne zdi verjeten 
pred letom 2020, je očitno tveganje, da 
bodo agrogoriva popolnoma prevladovala 
na trgu – takšen razvoj dogodkov pa bi 
lahko imel neželene posledice, kar zadeva 
varnost preskrbe s hrano, biotsko 
raznovrstnost, krčenje gozdov itd.

Predlog spremembe 5

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.

Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje in 
spodbuditi stalen razvoj tehnologij, s 
katerimi se pridobiva energijo iz vseh vrst 
obnovljivih virov. Vendar pa mnogo 
neznank v zvezi s proizvodnjo biogoriv 
kliče po pristopu, ki bi bil previdnejši od 
pristopa, načrtovanega doslej. Zato je 
treba ponovno preučiti zavezujoči cilj.
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Predlog spremembe 6

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 
delež obnovljive energije v sektorju 
prometa v porabi Evropske unije, ki znaša 
4 % leta 2015 in 8-10 % leta 2020, od 
katerih se 20 % leta 2015 in 40-50 % leta 
2020 doseže z uporabo električne energije 
ali vodika iz obnovljivih virov, bioplina ali 
pogonskih goriv, pridobljenih iz 
lignocelulozne biomase in alg.

O ciljih za leto 2020 bi bilo treba 
dokončno odločati leta 2015, odvisni pa bi 
morali biti od pregleda, ki bi posebno 
pozornost posvetil posledicam za 
zanesljivo preskrbo s hrano, biotsko 
raznovrstnost in razpoložljivost električne 
energije ali vodika iz obnovljivih virov, 
bioplina ali pogonskih goriv, pridobljenih 
iz lignocelulozne biomase in alg.
Cilje – kot tudi splošni okvir politike, 
vključno z metodologijo za izračun 
prihrankov toplogrednih plinov – bi bilo 
treba redno pregledovati.

Predlog spremembe 7

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 

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 4 
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 
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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.

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 obnovljive 
vire energije v prometu samo iz domače 
proizvodnje, pa veliko večji potencial za 
učinkovito proizvodnjo biogoriv v tropskih 
območjih in cilj doseganja kar največjega 
prihranka toplogrednih plinov kažeta na 
to, da bi bilo bolje, če bi velik delež goriv 
za izpolnitev tega cilja prihajal iz 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, 
prihrankom toplogrednih plinov itd 

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice bi morale imeti za 
cilj diverzifikacijo mešanice obnovljivih 
virov energije v vseh prometnih sektorjih.
Komisija bi morala do leta 2011 Svetu in 
Evropskemu parlamentu predstaviti 
predloge za strategijo povečanja uporabe 
obnovljive energije v vseh prometnih 
sektorjih.

Obrazložitev

Doslej je bil velik poudarek na obnovljivih virih energije cestnem prometu, vendar je 
pomembno spodbujati uporabo obnovljivih virov energije v vseh prometnih sektorjih. Leto 
2011 se predlaga kot rok, da bi bilo mogoče predloge vključiti v naslednjo finančno 
perspektivo.
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Predlog spremembe 9

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 
povpraševanja in ponudbe tehnologiji za 
obnovljive vire energije. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Skupnost in države članice bi 
morale nameniti velika finančna sredstva 
za raziskave in razvoj tehnologiji za 
obnovljive vire energije. Očiten vir 
financiranja so prihodki iz sistema EU za 
trgovanje z emisijami. Poleg tega bi moral 
Evropski tehnološki inštitut dati prednost 
raziskavam in razvoju tehnologij za 
obnovljive vire energije.

Predlog spremembe 11

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.
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Predlog spremembe 12

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 in 
vetrne energije je treba učinke podnebnih 
razlik uravnotežiti z uporabo 
normalizacijskega pravila.

Obrazložitev

Proizvodnja vetrne energije zelo niha zaradi podnebnih razlik, zaradi tega moralo tudi zanjo 
veljati normalizacijsko pravilo. 

Predlog spremembe 13

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 kvalifikacij 
se mora še naprej uporabljati za 
vprašanja, ki jih ta direktiva ne ureja, kot 
so priznavanje strokovnih kvalifikacij 
inštalaterjev, ki niso certificirani v eni 
državi članici. 

(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 kvalifikacij 
bi morala še naprej urejati priznavanje 
poklicnih kvalifikacij za regulirane 
poklice. Kar zadeva urejanje vstopa v 
poklic monterja ali opravljanja tega 
poklica so pogoji za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij določeni v Direktivi 
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2005/36/ES; ti pogoji bi se morali 
uporabljati tudi za monterje, ki pridobijo 
spričevalo v državi članici.

Obrazložitev

Direktiva 2005/36/ES ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij v reguliranih poklicih, za kar 
določa celovita in dokončna pravila. Še naprej mora veljati za monterje, ki so prostovoljno 
pridobili spričevala v skladu z direktivo o obnovljivih virih energije. Namestitev opreme za 
uporabo obnovljivih virov energije predstavlja le en segment dela, ki ga opravljajo na primer 
monterji toplotnih naprav ali krovci.

Predlog spremembe 14

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 in s tem zagotoviti 
polno izkoriščenost proizvodnih 
zmogljivosti. Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev plina iz obnovljivih virov 
energije na plinsko omrežje morajo biti 
objektivni, pregledni in 
nediskriminacijski.

Obrazložitev

Predvideti bi bilo treba tudi določbe za proizvodnjo plina, ne le električne energije.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Evropska unija in države članice bi 
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morale z vsemi možnimi sredstvi 
zagotoviti, da celotna poraba energije v 
prometu znatno pade. Poglavitno sredstvo 
za zmanjšanje celotne porabe energije v 
prometu vključuje načrtovanje prometa, 
podpora javnemu prevozu, povečanje 
deleža električnih avtomobilov v 
proizvodnji in proizvodnjo avtomobilov, ki 
so energetsko učinkovitejši in manjši, tako 
po zunanjih merah kot po prostornini 
motorja. 

Predlog spremembe 16

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 kot proizvodnja drugih
obnovljivih virov energije. 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. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ter vse večje povpraševanje po 
pogonskih biogorivih in drugih tekočih 
biogorivih na svetovni ravni ne smejo 
povzročiti uničevanja biološko 
raznovrstnih zemljišč. Take neobnovljive 
vire, katerih pomen za celotno človeštvo je 
priznan v različnih mednarodnih 
instrumentih, je treba ohraniti. Za 
potrošnike v Skupnosti bi bilo poleg tega z 

(39) Spodbude, predvidene v tej direktivi 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ter vse večje povpraševanje po 
pogonskih biogorivih in drugih tekočih 
biogorivih na svetovni ravni ne smejo 
povzročiti uničevanja biološko 
raznovrstnih zemljišč. Take neobnovljive 
vire, katerih pomen za celotno človeštvo je 
priznan v različnih mednarodnih 
instrumentih, je treba ohraniti. Za 
potrošnike v Skupnosti bi bilo poleg tega z 
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moralnega vidika nesprejemljivo, da bi 
lahko njihova večja uporaba pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv 
povzročila uničevanje biološko 
raznovrstnih zemljišč. Zato je treba določiti 
merila, ki bodo zagotovila, da bodo 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva upravičena do podpore le, če se 
lahko zajamči, da ne izvirajo iz biološko 
raznovrstnih zemljišč. Na podlagi izbranih 
merilih se šteje gozd za biološko 
raznovrsten, če vanj večja človeška 
dejavnost ne posega (na podlagi 
opredelitve, ki jo uporabljajo Organizacija 
za prehrano in kmetijstvo Združenih 
narodov, Gospodarska komisija Združenih 
narodov za Evropo in Ministrska 
konferenca o varovanju gozdov v Evropi) 
ali če je zemljišče zaščiteno z nacionalno 
zakonodajo za namene varovanja narave.
Glede na to, da so nekatera travinja 
izjemno biološko raznovrstna, je tudi 
ustrezno, da biogoriva, proizvedena iz 
surovin, pridobljenih na teh zemljiščih, ne 
smejo biti upravičena do podpor, 
predvidenih v tej direktivi. Komisija mora 
določiti ustrezna merila in/ali geografski 
obseg za opredelitev teh travinj z izjemno 
biološko raznovrstnostjo v skladu z 
najboljšim razpoložljivim znanstvenim 
mnenjem in ustreznimi mednarodnimi 
predpisi.

moralnega vidika nesprejemljivo, da bi 
lahko njihova večja uporaba pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv 
povzročila uničevanje biološko 
raznovrstnih zemljišč. Zato je treba določiti 
merila, ki bodo zagotovila, da bodo 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva upravičena do podpore le, če se 
lahko zajamči, da ne izvirajo iz biološko 
raznovrstnih zemljišč ali da ekstrakcija 
surovin ni škodljivo vplivala na biotsko 
raznovrstnost. Na podlagi izbranih merilih 
se šteje gozd za biološko raznovrsten, če 
vanj večja človeška dejavnost ne posega 
(na podlagi opredelitve, ki jo uporabljajo 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo 
Združenih narodov, Gospodarska komisija 
Združenih narodov za Evropo in 
Ministrska konferenca o varovanju gozdov 
v Evropi) ali če je zemljišče zaščiteno z 
nacionalno zakonodajo za namene 
varovanja narave. Glede na to, da so 
nekatera travinja izjemno biološko 
raznovrstna, je tudi ustrezno, da biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridobljenih na teh 
zemljiščih, ne smejo biti upravičena do 
podpor, predvidenih v tej direktivi, če so 
surovine pridelane na način, ki škodljivo 
vpliva na biotsko raznovrstnost. Komisija 
mora določiti ustrezna merila in/ali 
geografski obseg za opredelitev teh travinj 
z izjemno biološko raznovrstnostjo v 
skladu z najboljšim razpoložljivim 
znanstvenim mnenjem in ustreznimi 
mednarodnimi predpisi. 

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Čeprav se energija iz biomase ne 
sme pridobivati iz surovin, pridobljenih na 
zemljiščih s priznano veliko biološko 
raznovrstnostjo ali zemljiščih z velikimi 
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zalogami ogljika, kot so gozdovi, v katere 
ne posega večja človekova dejavnost, 
in/ali nepretrgano gozdnato območje, je 
lahko pritisk na gozdove kot 
nenameravana posledica povečane 
proizvodnje biogoriv vseeno velik. Na 
primer, kadar se zaradi povečanega 
povpraševanja po biodizelskem gorivu 
povpraševanje po rastlinskih oljih poveča, 
je lahko ena od možnih posledic krčenje 
gozdne površine za proizvodnjo sojinih 
zrn ali palmovega olja. V nekaterih 
primerih lahko do krčenja pride tudi če je 
to po nacionalnih in mednarodnih 
predpisih nezakonito. Poleg tega so 
različni pritiski na zemljišča nujna 
posledica povečanega obsega ali 
številnejših načinov njihovega 
intenzivnega izkoriščanja. Kljub temu pa 
je pomembno, da EU zagotovi spodbude 
za zmanjšanje tveganja takšnih učinkov 
na minimum; prednostna naloga EU bi 
morala biti zlasti spodbujanje sistemov 
zaščite tropskih deževnih gozdov, npr. z 
nadomestili za „preprečevanje krčenja“.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo. Uporaba teh meril za uvoz iz 
tretjih držav je upravno in tehnično 
neizvedljiva.

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo. Uporaba teh meril za uvoz iz 
tretjih držav je upravno in tehnično 
neizvedljiva. Poleg tega se države članice 
spodbuja, naj raziščejo, v kolikšni meri 
lahko vključitev novih vrst 
lignoceluloznih posevkov v kmetijsko 
krajino koristi pri spodbujanju izboljšav v 
povezavi z okoljsko zakonodajo, ki ni 
izrecno omenjena v pravilih navzkrižne 
skladnosti skupne kmetijske politike, na 
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primer, kar zadeva zaščito kakovosti 
podtalnice in površinskih voda, Direktiva 
2000/60/ES. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Zahteve po trajnostnem sistemu za 
uporabo biomase za pridobivanje energije, 
razen za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, mora Komisija analizirati 
do leta 2010 ob upoštevanju potrebe, da se 
viri biomase upravljajo na trajnosten način.

(47) Zahteve po trajnostnem sistemu za 
uporabo biomase za pridobivanje energije, 
razen za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva, mora Komisija analizirati 
do leta 2009 ob upoštevanju potrebe, da se 
vsi viri biomase upravljajo na trajnosten 
način. Sčasoma morajo biti sem vključene 
tudi kmetijske dejavnosti. 

Predlog spremembe 21

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

Obrazložitev

V skladu s predpostavko, da bi se bilo treba izogibati izključni rabi biogoriv in dati prednost 
širšemu nizu obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 22

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 
konkurenčne.

(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, 
neživilskih snovi 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 bi morale tudi spodbujati
naložbe v raziskave in razvoj drugih
tehnologij obnovljivih virov energije, ki 
postanejo šele sčasoma konkurenčne. 

Predlog spremembe 23

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 
obvezujočega 20 odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije v končni skupni 
porabi energije v Skupnosti in 
obvezujočega 4 odstotnega deleža 
obnovljivih virov energije v prometu v 
vsaki državi članici do leta 2015 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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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 57 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57a) Za spodbujanje koristnega razvoja 
obnovljive infrastrukture je pomembno 
zagotoviti popolno skladnost z direktivami 
2000/60/ES, 79/409/EGS in 92/43/EGS. 

Obrazložitev

Razvoj obnovljivih virov energije bi moral biti kolikor je mogoče hiter in dosleden. Izbiro 
obnovljivih tehnologij pogosto določajo lokalni naravni pogoji, zato je pomembna ustrezna 
lokalna namestitev naprav. 

Predlog spremembe 25

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 nacionalne sisteme 
podpore držav članic in jim omogoča 
izpolnjevanje razvojnih ciljev. Določena 
sta obvezna cilja na ravni EU in na 
nacionalni ravni 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 energijo iz 
obnovljivih virov in še posebej za energijo 
iz biomase in dovoljeno je skupno 
izpolnjevanje obveznih razvojnih ciljev 
več držav članic.
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Obrazložitev

Področje veljavnosti meril okoljske trajnosti bi bilo treba razširiti preko biogoriv, ki so 
majhen del obnovljivih virov energije, da bi zajemala trajnostne kategorije obnovljivih virov 
energije in pa uporabo biomase za energijo.

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) opredelitev lahko Komisija, ki deluje 
v skladu s postopkom iz člena 21(3), 
prilagodi tehničnemu napredku;

Obrazložitev

V opredelitev obnovljivega vira energije, na podlagi direktive 2001/77 o obnovljivi električni 
energiji, ni zajetih več virov in tehnologij, kot je blato iz odpadnih vod. Komisiji bi bilo treba 
dovoliti, da s postopkom komitologije spremeni opredelitev, da bi upoštevala prihodnji razvoj 
novih tehnologij. 

Predlog spremembe 27

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) in 
ribogojstvu, gozdarstvu in z njima 
povezanih proizvodnih dejavnostih ter 
biološko razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov; 

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev izključuje biomaso iz ribogojskih proizvodov, kot je blato. Poleg tega 
se biološko razgradljivi odpadki bistveno bolje reciklirajo ali kompostirajo, plin, ki pri tem 
nastane, pa je mogoče uporabiti za pridobivanje energije. Ker ima biološko razgradljivi del 
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javnih in industrijskih odpadkov tudi nizko energetsko vrednost, bi morala ta direktiva 
spodbujati ločevanje tovrstnih odpadkov.

Predlog spremembe 28

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;

„končna poraba energije“ pomeni 
energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene proizvodni industriji, 
prometu, gospodinjstvom, zasebni trgovini 
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;

Predlog spremembe 29

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 in ki izhaja 
iz obnovljivih virov energije;

Predlog spremembe 30
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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) „biomase za energetske namene“ 
pomeni trdno, plinasto ali tekoče gorivo za 
energetske namene, proizvedeno iz 
biomase; 

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 2 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe s katerim se izraz biogorivo spremeni v ustreznejši in 
natančnejši izraz - tj. pogonsko gorivo iz biomase. Izraz biogorivo zavaja potrošnike saj se 
predpona bio v številnih državah povezuje z organsko proizvodnjo in okolju prijaznimi 
proizvodi.

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „mokrišče“ pomeni zemljišče, ki je 
stalno ali velik del leta prekrito ali 
nasičeno z vodo;
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Obrazložitev

V tej direktivi morajo biti opredeljena mokrišča. Mokrišča so pomembna nahajališča ogljika 
in v primeru njihovega preoblikovanja lahko pride do izpusta velikih količin toplogrednih 
plinov. Neizsušena šotišča, npr. šotišča v naravnem stanju, so zagotovo vključena v to 
opredelitev.

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „certifikat za ciljni obračun (CCO)“ 
pomeni posebej označen elektronski 
dokument, ki se uporablja kot dokaz, da je 
bila iz obnovljivih virov proizvedena 
določena količina energije in je to mogoče 
všteti v obvezujoče cilje v državi članici, ki 
je certifikat izdala, ali drugih državah 
članicah;

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 34

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 spodbude za nadaljnji 
razvoj in uporabo energije iz obnovljivih 
virov. Takšni nacionalni programi 
podpore vključujejo zlasti zelene 
certifikate, investicijske podpore, davčne 
oprostitve ali olajšave, znižanje davkov in 
sisteme za neposredno podporo cenam, 
zlasti povračila in sisteme premij;
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Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „območje velike ohranitvene 
vrednosti“ pomeni 
– območja z veliko koncentracijo biotske 
raznovrstnosti (na primer endemičnost, 
ogrožene vrste, zavetja), ki je pomembna v 
svetovnem, regionalnem ali nacionalnem 
merilu; 
– velika območja zemeljskega površja, 
pomembna v svetovnem, regionalnem ali 
nacionalnem merilu, kjer obstajajo za 
življenje sposobne populacije večine ali 
vseh v naravi živečih primerkov vrste v 
naravni razporeditvi in množično;
– območja, ki so zajeta v redkih ali 
ogroženih ekosistemih ali takšne 
ekosisteme zajemajo; 
– območja, ki nudijo osnovno naravno 
podporo v kritičnih razmerah (na primer 
poplavna zaščita, obvladovanje erozije); 
– območja, ki so ključnega pomena za 
zadovoljevanje osnovnih potreb lokalnih 
skupnosti (npr. za preživetje, zdravje); 
– območja ključnega pomena za 
tradicionalno kulturno identiteto lokalnih 
skupnosti (območja velikega kulturnega, 
ekološkega, gospodarskega ali verskega 
pomena, opredeljena v sodelovanju s 
takšnimi lokalnimi skupnostmi). 

Obrazložitev

V členu 15.3 je potrebna opredelitev območja velike ohranitvene vrednosti. Izvorno so pojem 
območja velike ohranitvene vrednosti razvili v združenju Forest Stewardship Council (ki je 
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zdaj vključeno v sistem certificiranja FSC), zagotavlja po čvrst okvir za prepoznavanje 
območij velike ohranitvene vrednosti, ki so lahko zaščitena po nacionalni zakonodaji ali 
mednarodnih konvencijah ali pa tudi ne.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek - 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Končni cilj je, da se v Evropski uniji do 
1. januarja 2050 postopno odpravijo 
emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo z 
uporabo fosilnih goriv.

Obrazložitev

Za boj proti podnebnim spremembam, se morajo izpusti zaradi fosilnih goriv v EU v 
prihodnosti znižati skoraj na nič.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dve ali več držav članic lahko skupaj 
izpolni cilje, navedene v delu A priloge I, 
da izkoristijo sinergične učinke.
(a) Za ta namen lahko države članice 
oblikujejo sistem, ki ljudem omogoča, da 
na tretje osebe prenesejo certifikate za 
ciljni obračun (CCO), ki jih je mogoče 
prišteti za izpolnitev nacionalnih ciljev. 
(b) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori, da medsebojno statistično 
prenašajo energijo iz obnovljivih virov, da 
jo vključijo v svoje nacionalne cilje.
(c) Države članice se lahko dogovorijo, da 
izpeljejo skupne projekte, pri katerih dve 
ali več držav članic podpira projekte za 
spodbujanje obnovljivih virov energije v 
drugi državi članici z namenom, da se 



PE406.140v02-00 28/81 AD\730754SL.doc

SL

pridobljena energija iz obnovljivih virov 
sorazmerno obračunava v njihove cilje.
(d) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori za skupno izpolnjevanje ciljev, 
zlasti z oblikovanjem skupnih čezmejnih 
programov podpore ali odpiranjem svojih 
nacionalnih programov za energijo iz 
drugih držav članic. V tem primeru 
morajo skupaj dokazati, da je delež 
obnovljive energije v njihovi končni 
porabi energije, enak kumulativni vsoti, ki 
bi jo dosegle, če bi posamično izpolnile 
svoje cilje.

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 38

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 
obvezujočih začasnih najnižjih ciljev iz 
dela B Priloge I.

Obrazložitev

Da se zagotovi izpolnitev ciljev ES in držav članic iz leta 2020, je treba določiti obvezujoče 
vmesne cilje. Okvirna usmeritev iz dela B priloge I začne zelo nizko, največja rast obnovljivih 
virov energije pa se zagotovi v zadnjih letih pred 2020. Če države članice ne izpolnijo teh 
zahtev, bo zanje zelo težko izpolniti cilj za leto 2020. To bi bilo treba torej razumeti kot nujno 
potreben minimum.

Predlog spremembe 39
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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 
cestnem prometu v letu 2015 vsaj 4 %
končne porabe energije v cestnem
prometu, od katerih se vsaj 20 % doseže z 
uporabo električne energije ali vodika iz 
obnovljivih virov, bioplina ali pogonskih 
goriv iz lignocelulozne biomase in alg, ter 
da ta delež leta 2020 znaša vsaj 8-10 %, od 
katerih se vsaj 40-50 % doseže z uporabo 
električne energije ali vodika iz 
obnovljivih virov, bioplina ali pogonskih 
goriv iz lignocelulozne biomase in alg.
Cilj za leto 2020 se določi leta 2015, 
odvisen pa je od temeljitega pregleda 
splošnih izkušenj s politiko obnovljivih 
virov energije za promet, pri čemer se 
posebno pozornost posveti morebitnim 
negativnim posledicam za zanesljivo 
oskrbo s hrano in biotsko raznovrstnost, 
pa tudi komercialni razpoložljivosti 
pogonskih goriv iz lignocelulozne biomase 
in/ali alg, bioplina ter uporabi električne 
energije ali vodika iz obnovljivih virov.
Države članice zagotovijo, da vsa energija, 
ki se prišteva v cilje iz prvega in drugega 
pododstavka, izpolnjuje merila okoljske in 
socialne trajnosti, določena v členu 15. 
Splošni cilj se na podlagi poročanja 
Komisije iz člena 20 redno revidira vsaka 
tri leta z začetkom leta 2015. 
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Najpozneje do 1. januarja 2010 
Komisija Svetu in Evropskemu 
parlamentu predstavi enotno belo knjigo, 
ki vsebuje celovit seznam vse zadevne 
zakonodaje, potrebne za izvajanje cilja iz 
odstavka -1.

Obrazložitev

Zakonodajno delo je pogosto razpršeno. Enoten dokument, ki bi ga pripravila Komisija in bi 
vseboval vso zakonodajo, potrebno za doseganje cilja, tj. postopne odprave emisij TGP 
zaradi uporabe fosilnih goriv znotraj Evropske unije, bi bil zelo koristen, zakonodajno delo, 
povezano z blažitvijo posledic podnebnih sprememb, pa bi postalo veliko jasnejše in 
preglednejše.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pred 1. januarjem 2010 
oblikuje metodologijo za izračunavanje 
prispevka obnovljive električne energije in 
vodika k celotni mešanici goriv.
Navedeni ukrep, ki je namenjen 
spremembi nebistvenih določb te direktive 
z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena [21(3)].

Obrazložitev

Obstaja široka zaskrbljenost glede zaželenosti 10 % cilja. V nedavnem poročilu je evropska 
okoljska agencija svetovala, da se poraba tako imenovanih biogoriv prve generacije ohrani 
pod 10 %. Električna energija in vodik bi morala biti del rešitve. Trenutno pa je težko izmeriti 
prispevek teh goriv v celotni mešanici goriv. Da se spodbudi uporabo električne energije ali 
vodika med pogonskimi gorivi je treba uvesti metodologijo za izračunavanje.
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Predlog spremembe 42

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 v predhodnem dvoletnem 
obdobju ni dosegel zavezujočih prehodnih 
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. 

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice morajo zagotoviti 
spodbude za razvoj infrastruktur za 
oskrbo s plinastim gorivom za promet ter v 
kratkem do srednjem roku zagotoviti 
spodbude morebitnim kupcem teh vozil, 
da se spodbudi razširjen trg in oblikujejo 
pogoji za široko trajnostno mobilnost.

Obrazložitev

V vseh državah, kjer so bila uspešno vpeljana vozila na alternativni plinasti pogon, je bila
bistvenega pomena močna podpora državne vlade in pogosto lokalnih oblasti. Kratkoročno 
do srednjeročno je brez vladne podpore težko uspeti pri odpiranju širokega trga za ta vozila.

Predlog spremembe 44
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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, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upošteva pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če:

(a) je porabljena v Skupnosti; (a) je fizično uvožena in porabljena v 
Skupnosti;

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

(b) jo 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 zanjo izdano potrdilo o izvoru, ki je 
del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva.

Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) delež energije iz obnovljivih virov v 
celotni proizvodnji energije v tretji državi 
se ne zmanjša zaradi uvoza energije v 
Skupnost; in

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami.

Predlog spremembe 46
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kot alternativo potrdilom o izvoru 
lahko države članice prostovoljno izdajo 
certifikate za ciljni obračun (CCO), na 
katere s to direktivo ni položena nobena 
pravna pravica. Države članice zagotovijo, 
da so CCO skladni z odstavki 1 do 4. 
Poleg tega države članice zagotovijo, da so 
CCO nedvoumno označeni kot takšni in 
da se elektronsko razveljavijo.

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Potrdila o izvoru in certifikati za ciljni 
obračun sami po sebi ne predstavljajo 
podlage za kakršno koli pravico do 
podpore iz nacionalnih programov 
podpore. 

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 48

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 za certifikate za 
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ciljni obračun (CCO)
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:

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

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra CCO; 

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) izdajanje CCO;
(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;

(c) evidentiranje vseh prenosov CCO;

(d) razveljavitev potrdil o izvoru; (d) razveljavitev CCO;

(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 CCO, številu CCO, ki so bila 
prenesena na ali od vsakega od drugih 
pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih CCO;
(Horizontalni predlog spremembe: izraz 
„potrdilo o izvoru“ bi bilo treba po celotni 
direktivi zamenjati z izrazom „certifikati za 
ciljni obračun (CCO)“)

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 49

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 CCO so 
evidentirani CCO, ki jih ima vsak subjekt. 
CCO se obenem hrani le v enem registru. 

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 50
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organ je edini odgovoren za 
vsako napravo, ki obratuje v zadevni 
državi članici. Organ ni odgovoren za 
izdajanje CCO za naprave, ki obratujejo v 
drugi državi članici. Države članice 
zagotovijo, da ne pride do kršenja 
pristojnosti, ki jih ta direktiva podeljuje 
pristojnim organom v drugih državah 
članicah.

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice, ki ne izdajajo nobenih 
CCO, se lahko odločijo, da morajo biti 
CCO, izdani v drugih državah članicah, 
razveljavljeni v skladu z odstavkom 1. V 
tem primeru imenujejo en sam pristojni 
organ, ki je odgovoren za to.

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 52
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Predlog direktive
Člen 10 – naslov in uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Učinki razveljavitve certifikatov za ciljni 
obračun (CCO)
1. Države članice, ki izdajo CCO, lahko 
obračunavajo CCO iz drugih držav članic 
v svoj nacionalni cilj v skladu z odstavkom 
2. 

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 CCO, ki ga 
sam ni izdal, se enakovredna količina 
energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za izpolnjevanje svojih nacionalnih razvojnih ciljev. Direktiva 
bi jim zato morala omogočati, da kot doslej dosegajo te cilje z ustreznimi spodbudami. 

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Mehanizem neposredne kazni

1. Da se zagotovi, da države članice jasno 
in dosledno izpolnjujejo cilje te direktive, 
Komisija zanje oblikuje mehanizem 
neposredne kazni.
2. Komisija naloži neposredno kazen 
državi članici, ki ne izpolni ciljev direktive 
s tem ko ne doseže obveznih vmesnih 
ciljev, določenih v delu B priloge I v 
prejšnjem dveletnem obdobju in ne more 
dokazati, da je prejela certifikate za ciljni 
obračun od druge države članice (ki je 
presegla svoj cilj) v skladu s členoma 3 in 
9. V primeru skupnih projektov ali 
skupnih nacionalnih načrtov dveh ali več 
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držav članic, komisija izreče skupne globe 
državam članicam, ki sodelujejo v teh 
skupnih izvajanjih ali skupnih načrtih ter 
niso izpolnile skupne obvezne okvirne 
usmeritve.
3. Komisija sprejme ukrepe za izvajanje 
odstavka 1 in natančneje za to, da 
najpozneje do konca leta 2010 oblikuje 
potrebne smernice, metode za izračun in 
pobiranje kazni za neizpolnjevanje ter 
sprejme natančne določbe za upravno 
obravnavo in oblikovanje posebnega 
sklada, kjer naj bi se ti prihodki zbirali, v 
skladu s členom 18(2) Uredbe Sveta (ES, 
EURATOM) št. 1605/2002 o finančni 
uredbi za splošni proračun Evropskih 
skupnosti (namenski prejemki). Ti 
izvedbeni ukrepi bi morali vsebovati tudi 
določbe o upravljanju in uporabi sklada 
za podporo projektom obnovljivih virov 
energije v državah članicah, ki so presegle 
svoje cilje in na splošno za podporo in 
krepitev raziskav, proizvodnje in uporabe 
obnovljivih virov energije ter za povečanje 
energetske učinkovitosti v Evropski uniji.
4. Komisija začne postopek neposredne 
kazni takoj, ko ocenjevanje poročila 
države članice razkrije, da tej državi ni 
uspelo izpolniti cilja, ali kadarkoli so 
zbrani kakršnikoli dokazi, da država 
članica ne izpolnjuje svojih obveznosti.
5. Kazen se izračuna na podlagi 
primanjkljaja MWh obnovljive energije 
države članice v primerjavi z njenim 
obvezujočim ciljem, višina kazni pa bi 
morala biti primerna, ad bi zagotavljala 
močno spodbudo za države članice, da 
investirajo v vire obnovljive energije, s 
ciljem spoštovati in celo presegati 
nacionalne cilje.
6. Ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive, med 
drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.
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7. Plačilo kazni države članice ne 
odvezuje od obveznosti izpolnitve svojih 
obveznih vmesnih ciljev, določenih v delu 
B priloge I in splošnega cilja, določenega 
v tretjem stolpcu preglednice v prilogi I. V 
tem primeru se uporablja tudi člen 4(3).

Obrazložitev

Kvote in prelevmani so dolgo uporabljali kot regulativno orodje v zakonodaji ES; kot del 
okoljske politike bi bilo treba zdaj sprejeti kaznovanje, da se zagotovi spodbuda za države 
članice, da izpolnjujejo svoje cilje. Kazni bi morale biti izračunane tako, da imajo države 
članice močno spodbudo za naložbe v obnovljive vire energije, da bi izpolnile in celo presegle 
svoje cilje. Glede na trenutne gospodarske okoliščine bi bila primerna osnova za kazen 90 EU 
za manjkajočo MWh energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 54

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Obrazložitev

Postopki za presojanje vplivov izdajanja licenc so določeni v številnih direktivah EU. Za 
zagotavljanje nemotenega razvoja obnovljivih virov energije bi morali biti postopki v novi 
direktivi o obnovljivih virih energije skladni z obstoječimi pravili in postopki.

Predlog spremembe 55

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 

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 
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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.

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, in ne zapirajo 
nacionalnih trgov.

Obrazložitev

Nacionalne tehnične specifikacije se ne bi smele uporabljati za zaščito nacionalnih trgov. 
Obstoječe omejitve na notranjem trgu že sedaj preprečujejo razvoj obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 56

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) pogoje, povezane z gospodarsko 
učinkovitostjo in tehnično izvedljivostjo.

Predlog spremembe 57

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporabo toplote iz kombiniranih 
toplarn in elektrarn, pod pogojem, da so te 
visoko učinkovite, kot je opredeljeno v 
Direktivi EU 2004/8/ES.
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Obrazložitev

Ogrevanje na daljavo iz kombiniranih toplarn in elektrarn je pomemben prispevek k 
učinkoviti rabi surovin in za zmanjšanje emisij CO2. Ker toplote ni mogoče prenašati preko 
dolgih razdalj, bi jo bilo treba kar najbolje izrabiti, kjerkoli obstaja omrežje za ogrevanje na 
daljavo. Uporaba ogrevanja na razdaljo zato ne bi smela biti omejena z zahtevami po 
uporabi obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice na svojem ozemlju ne 
prepovedo, omejijo ali preprečijo dajanja 
v promet in/ali uporabe obnovljivih 
energetskih tehnologij, ki izpolnjujejo 
zahteve direktiv, ki privedejo do oznake o 
skladnosti CE ali evropskih tehničnih 
standardov ali se zakonito tržijo v drugi 
državi članici.

Predlog spremembe 59

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, da so na 
voljo sistemi certificiranja ali enakovredni 
sistemi 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; to ne posega 
v Direktivo 2005/36/ES.

Predlog spremembe 60
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Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do omrežja 

Obrazložitev

Bistveno je, da bi sistemom podpore, ki se ponujajo za uporabo bioplina za proizvodnjo 
toplote in električne energije, ustrezali finančno nevtralni sistemi podpore za proizvodnjo 
biometana, katerega kakovost bi bila primerna za cevovode in uporabo v vozilih. 

Predlog spremembe 61

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 pogonskih goriv (kot je 
bioplin/biometan) ter ogrevanja in/ali 
hlajenja na daljavo iz obnovljivih virov 
energije, vključno s povezovalnimi vodi 
med državami članicami, kjer je to 
primerno. 

Obrazložitev

Bistveno je, da bi sistemom podpore, ki se ponujajo za uporabo bioplina za proizvodnjo 
toplote in električne energije, ustrezali finančno nevtralni sistemi podpore za proizvodnjo 
biometana, katerega kakovost bi bila primerna za cevovode in uporabo v vozilih. 

Predlog spremembe 62

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 

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

članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prednostni dostop do 
omrežja 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 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

Obrazložitev

Prednosten dostop do omrežja je pomemben za izpolnjevanje cilja 20 % obnovljivih virov 
energije, upravičen pa je na podlagi diskriminacije obnovljivih virov energije na trgu 
električne energije. Vetrna energija dobro učinkuje na cene električne energije zaradi nizke 
cene električne energije, ki je pridobljena iz vetrne energije. Te koristi so samo v letu 2006 
znašale 4,98 milijarde EUR za nemške potrošnike električne energije (študija nemškega 
ministrstva za okolje http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/). 

Predlog spremembe 63

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 se prilagodijo nadaljnjemu 
razvoju plina iz obnovljivih virov energije, 
vključno s povezovalnimi vodi med 
državami članicami. 
2. Ne da bi to posegalo v zanesljivost ali 
varnost plinskega omrežja, državni organi 
zagotovijo napajanje in distribucijo plina, 
proizvedenega iz obnovljivih virov 
energije, s prednostnim dostopom.
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3. Držav članice od nacionalnih organov 
plinskega omrežja zahtevajo objavo 
njihovih standardnih pravil, povezanih z 
naložbami za potrebne tehnične 
prilagoditve.
4. Države članice zagotovijo, da 
zaračunavanje pristojbin za prevoz in 
distribucijo ni diskriminatorno do plina, 
proizvedenega iz obnovljivih virov 
energije, in da te odražajo morebitne 
stroškovne koristi, ki izhajajo iz 
povezovalnih vodov med obrati in 
plinskim omrežjem. 

Obrazložitev

Predvideti bi bilo treba tudi določbe za proizvodnjo plina, ne le električne energije.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14a
Trajnostne kategorije obnovljive energije

1. Za namene te direktive veljajo projekti 
obnovljivih energij za okoljsko trajnostne, 
če so izpolnjujejo določbe iz tega člena. 
2. Upoštevajoč nacionalna pravila 
načrtovanja in uredbe o izvajanju določb 
te direktive, veljajo za usklajene s tem 
členom naslednje kategorije obnovljivih 
energij:
(a) vse oblike fotovoltaične električne 
energije, razen kadar države članice 
določijo zgornjo mejo, nad katero se 
zahteva presoja vpliva na okolje, ki ne 
sme biti manj kot 1MW za vse rubrike 
enotne vloge za načrtovanje;
(b) električna energija iz vetrnih turbin ob 
upoštevanju določb iz odstavka 5;
(c) obrati koncentrirane sončne energije 
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velikega obsega, če se ne nahajajo na 
trenutno donosni obdelovalni površini; 
države članice pa lahko zahtevajo oceno 
vpliva na okolje za obrate, ki presegajo 
5MW, in se nahajajo v občutljivih 
predelih, navedenih v tem členu, in na 
majhnih otokih;
(d) kombinirane toplarne in elektrarne, ki 
uporabljajo katerokoli obliko biomase, z 
zmogljivostjo manj kot 5MW;
(e) vse oblike električne energije iz 
nefosilnih goriv, ki se proizvaja na
kmetijah, v skladu z določbami členov 12 
in 14;
(f) pretvorba CO2 v gorivo s pomočjo alg 
ali s primerljivo tehnologijo v 
industrijskem obsegu, zlasti kjer je to 
sestavni del programa zajetja, uporabe in 
skladiščenja ogljika neke elektrarne, ki 
električno energijo proizvaja iz fosilnih 
goriv, ali tovarne, ki je velika porabnica 
energije.
Nove tehnologije obnovljivih virov 
energije, ki ob začetku veljavnosti te 
direktive še niso bile predstavljene, in ki 
dokazljivo ustrezajo merilom iz tega člena, 
se lahko začasno, do pregleda te direktive, 
v skladu s postopkom iz člena 21(2) 
dodajo temu odstavku.
3. Obrat ali projekt, ki ne ustreza merilom 
iz odstavka 2, lahko vseeno velja za 
usklajenega s pogoji iz tega člena in člena 
15, če ocena vpliva na okolje potrdi 
skladnost z določbami tega člena.
4. V skladu z določbami člena 12(5) 
Komisija predlaga zakonodajo, ki bi se 
nanašala na učinkovitost pretvorbe 
energije pri gorivih, ki so v skladu s 
členom 15 proizvedena za uporabo v 
sektorju prometa.
5. Države članice lahko označijo posebne 
predele svojih ozemelj, kot so nacionalni 
ali regionalni parki, območja velike 
vrednosti zaradi biološke raznovrstnosti, 
migracijski koridorji, območja izjemnih 
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naravnih lepot ali krajine, ki so del 
nacionalne dediščine, predeli, označeni v 
direktivi o habitatih in/ali drugih zadevnih 
mednarodnih ureditvah o biološki 
raznovrstnosti, in ta ozemlja se lahko 
izvzamejo iz okvira izvajanja tega člena, 
kar lahko velja za vso proizvodnjo 
električne energije ali za posebne 
obnovljive tehnologije.

Obrazložitev

V predlogu Komisije je njeno obravnavanje merila okoljske trajnosti skoraj povsem 
negativno, značilno zanj je oblikovanje „prepovedanih območij“. Novi člen poskuša 
spremeniti to negativno ravnotežje s poudarkom na tistih obnovljivih tehnologijah, ki pod 
določenimi pogoji (obseg in kraj) ne predstavljajo težav glede trajnosti in s tem preobračajo 
breme dokazovanja v nekaterih državah članicah. Namen predloga ni oblikovanje 
dokončnega seznama in izrecno dovoljuje, da se pospeši načrtovanje tehnologij, že obstoječih 
ali prihodnjih ki izpolnjujejo enako raven trajnosti, in naložbe vanje.

Predlog spremembe 65

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

Obrazložitev

Poleg okoljskih meril so potrebna tudi družbena merila.

Predlog spremembe 66

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, 

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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določena v odstavkih 2 do 5:

Obrazložitev

Trajnostna proizvodnja ne bi smela biti omejena na okoljsko trajnost. Dobro zabeleženi 
družbeni problemi in kršenje človekovih pravic, ki izhajajo iz proizvodnje biogoriv, kažejo, ad 
bi bilo treba socialne standarde vključiti v merila EU o okoljski trajnosti za biogoriva. 

Predlog spremembe 67

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ocenjevanje, kako goriva za prevoz 
izpolnjujejo zahteve iz direktive o 
kakovosti goriva;

Obrazložitev

Pravila za biogoriva za sektor prometa bi bilo treba uskladiti v direktivah o obnovljivih virih 
energije in o kakovosti goriva. Zato je potrebno navzkrižno sklicevanje, da se zagotovi 
uporaba enega niza pravil v obeh direktivah.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

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 pogonskih goriv iz 
biomase, ki se upošteva za namene iz 
odstavka 1, je najmanj 45 % z začetkom 
veljavnosti te direktive in vsaj 60 % po 1. 
januarju 2015. 

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

V primeru pogonskih goriv iz biomase, ki 
jih proizvedejo obrati, ki so obratovali v 
januarju 2009, se prvi pododstavek 
uporablja od 1. aprila 2013.
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Predlog spremembe 69

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. Energija iz biomase, upoštevana za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvede iz 
surovine, pridobljene na zemljišču s 
priznanim velikim pomenom zaradi 
biološke raznovrstnosti, razen če 
pridobljeni dokazi kažejo, da izvira iz 
praks trajnostnega upravljanja in da 
proizvodnja in ekstrakcija te surovine 
nista negativno vplivali na biološko 
raznovrstnost, in/ali če pridobljeni dokazi 
kažejo, da bodo po posegu ponovno 
vzpostavljeni naravna sestava vrst in 
naravni procesi. To vključuje zemljišče, ki 
je imelo v novembru 2005 ali po novembru 
2005 enega od naslednjih statusov, ne 
glede na to, ali ima zemljišče še vedno ta 
status

Obrazložitev

Predlagani seznam „prepovedanih območij“ ne vključuje nekaterih občutljivih območij in bi 
ga bilo treba dopolniti, na primer s sprejetjem kategorij območij velike ohranitvene vrednost. 
V izvirnem predlogu se zemljišča bodisi uporabljajo za popolno proizvodnjo biogoriv ali pa je 
proizvodnja na njih prepovedana. V Evropi pa tudi drugje bi moralo biti mogoče trajnostno 
upravljanje, da bi bilo mogoče uporabiti omejene količine biomase, če bi bilo to trajnostno. 

Predlog spremembe 70

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) območje velike ohranitvene vrednosti;

Obrazložitev

Biomaso za promet bi bilo treba omejiti na surovine, ki nimajo vpliva na rabo zemljišč ali na 
območja, kjer je mogoče dokazati izboljšanje zajemanja ogljika, medtem ko je treba biomaso 
za ostale energetske rabe urejati tako, da se preprečijo negativni okoljski vplivi.
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Predlog spremembe 71

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, če so 
predloženi dokazi, da je in bo vsak poseg 
človeka imel takšno intenzivnost in 
periodičnost, ki omogoča ohranitev 
sestave in procesov naravne vrste;

Obrazložitev

Biomaso za promet bi bilo treba omejiti na surovine, ki nimajo vpliva na rabo zemljišč ali na 
območja, kjer je mogoče dokazati izboljšanje zajemanja ogljika, medtem ko je treba biomaso 
za ostale energetske rabe urejati tako, da se preprečijo negativni okoljski vplivi.

Predlog spremembe 72

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, tudi zavarovana območja za 
ohranjanje redkih, ranljivih ali ogroženih 
ekosistemov ali vrst, ki jih priznavajo 
mednarodni sporazumi, razen če so na 
voljo dokazi, da proizvodnja te surovine ni 
posegala v te namene;

Obrazložitev

Biomaso za promet bi bilo treba omejiti na surovine, ki nimajo vpliva na rabo zemljišč ali na 
območja, kjer je mogoče dokazati izboljšanje zajemanja ogljika, medtem ko je treba biomaso 
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za ostale energetske rabe urejati tako, da se preprečijo negativni okoljski vplivi.

Predlog spremembe 73

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:

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) savana in grmišče, torej območja z 
mešanim rastjem dreves, grmovne plasti 
in travnate površine, ki zadržuje velike 
zaloge ogljika;

Obrazložitev

Biomaso za promet bi bilo treba omejiti na surovine, ki nimajo vpliva na rabo zemljišč ali na 
območja, kjer je mogoče dokazati izboljšanje zajemanja ogljika, medtem ko je treba biomaso 
za ostale energetske rabe urejati tako, da se preprečijo negativni okoljski vplivi.

Predlog spremembe 75

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 

Določbe tega odstavka se ne uporabljajo, 
če je imelo zemljišče ob času, ko je bila 
surovina pridobljena, enak status, kot ga je 
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imelo januarja 2008. imelo novembra 2005.

Predlog spremembe 76

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 znotraj ali zunaj ozemlja 
Skupnosti, se energija iz biomase 
upošteva za namene, navedene v odstavku 
1, samo, če so bili sprejeti učinkoviti 
ukrepi za preprečevanje:
(a) poslabšanja kakovosti površinskih 
voda in podtalnice z vnosi onesnaževal in 
prekomernih količin hranil;
(b) prekomerne porabe vode na območjih, 
kjer je primanjkuje;
(c) onesnaževanja zraka;
(d) poslabšanja kakovosti tal.

Predlog spremembe 77

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 
energije iz biomase, 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.



AD\730754SL.doc 51/81 PE406.140v02-00

SL

Predlog spremembe 78

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 
2009 predloži poročilo o morebitnih 
dodatnih zahtevah glede trajnostnega 
sistema za uporabo biomase v druge 
energetske namene razen proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. V poročilu upošteva obstoječe 
predpise 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.

Obrazložitev

Mogoča razširitev meril okoljske trajnosti za biomaso mora priznavati obstoječa načela in 
predpise o trajnostnem gozdarstvu, pa tudi standardov na tem področju, ki se še razvijajo. 

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Biomase za energijo se ne upošteva za 
namene iz odstavka 1, razen če 
gospodarski subjekti dokažejo, da je 
proizvodnja surovine potekala v skladu z 
naslednjimi merili:
(a) spoštovanje zemljiških pravic lokalnih 
skupnosti in staroselskih prebivalstev, kot 
je določeno v konvencijah, deklaracijah in 
priporočilih Združenih narodov, kot: 
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– pravico do uporabe zemljišča je mogoče 
dokazati;
– uporaba zemljišča ne zmanjšuje 
pravnih, običajnih ali tradicionalnih 
pravic drugih uporabnikov, brez 
njihovega predhodnega, prostega in 
informiranega pristanka;
(b) spoštovanje norm o varstvu otroka, ki 
izhajajo iz Združenih narodov;
(c) upoštevanje nacionalnih zakonov, 
povezanih z zdravjem in varnostjo 
delavcev pa tudi z minimalnimi dohodki;
(d) upoštevanje standardov iz ustreznih 
konvencij in priporočil Svetovne 
organizacije dela.
Izpolnjevanje meril, naštetih v tem 
odstavku, se preverja v skladu s členom 16 
ali s sodelovanjem v prostovoljnih 
mednarodnih ali nacionalnih programih, 
ki potrjujejo, da proizvodnja izpolnjuje 
merila iz tega odstavka. Skupinska 
potrdila za manjše proizvajalce bi bilo 
treba odobriti.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. 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.
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Obrazložitev

Trajnostna proizvodnja ne bi smela biti omejena na okoljsko trajnost. Dobro zabeleženi 
družbeni problemi in kršenje človekovih pravic, ki izhajajo iz proizvodnje biogoriv, kažejo, ad 
bi bilo treba socialne standarde vključiti v merila EU o okoljski trajnosti za biogoriva. 

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če se pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva upoštevajo za namene iz 
člena 15(1), države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
dokažejo, da so izpolnjena merila za 
okoljsko trajnost, določena v členu 15. Za 
ta namen od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da uporabijo sistem masne 
bilance, ki določa naslednje:

1. Če se energija iz biomase upošteva za 
namene iz člena 15(1), države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
dokažejo, da so izpolnjena merila za 
trajnost, določena v členu 15. Za ta namen 
od gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
uporabijo sistem masne bilance, ki določa 
naslednje:

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pošiljke surovin ali biogoriva z 
različnimi trajnostnimi značilnostmi se 
lahko mešajo;

(a) pošiljke surovin ali biogoriva z 
različnimi trajnostnimi značilnostmi se 
lahko mešajo, pod pogojem, da vse 
pošiljke izpolnjujejo merila za trajnost iz 
člena 15;

Obrazložitev

Vse pošiljke morajo ustrezati merilom, sicer obstaja očitno tveganje, da bodo biogoriva in 
tekoča biogoriva z majhnim toplogrednim učinkom enostavno pomešana z biogorivi in 
tekočimi biogorivi z velikim toplogrednim učinkom in bodo tako izpolnjevala merila.
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Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V svojem poročilu iz leta 2009 Komisija 
nadalje predlaga sistem za preverjanje 
skladnosti z merili okoljske trajnosti iz 
člena 15 za vse oblike energije, 
pridobljene iz biomase.

Obrazložitev

Če naj merila ne bi veljala le za biogoriva, temveč tudi za vso drugo energetsko uporabo 
biomase, potem manjka čvrsta metodologija za preverjanje skladnosti tudi za to področje. 
Zato bi Komisija morala takšno razširitev predstaviti v poročilu leta 2009. 

Predlog spremembe 84

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.

4. Komisija sklene dvostranske in 
večstranske sporazume med Skupnostjo in 
tretjimi državami, da zagotovi, da energija 
iz biomase, proizvedena iz surovin, 
pridelanih v teh državah, izpolnjuje merila 
za okoljsko trajnost iz odstavkov 3, 4, 7a in 
8 člena 15. Ti sporazumi vključujejo 
ukrepe za zagotavljanje sodelovanja 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 

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

merjenje prihranka toplogrednih plinov 
vsebujejo točne podatke za namene člena 
15(2).

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 33 Andersa Wijkmana ki členu 15 dodaja odstavek 7a in s 
predlogom spremembe, ki so ga vložili Wijkman, Bowis in Corbey za člen 15 odstavek 8 
(novo).

Predlog spremembe 85

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 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 
rednih in pogostih neodvisnih revizij. 

Obrazložitev

Člen 16.6 navaja, da sklepi o vključitvi mednarodnih sporazumov in programov ne bodo 
veljavni več kot 5 let. Te odločitve bi bilo treba preklicati tudi prej, če dokazi kažejo, da so 
sporazumi in programi ne izpolnjujejo zahtevanih meril ali ustreznih standardov zanesljivosti, 
preglednosti ter neodvisnih revizij.

Predlog spremembe 86
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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 iz biomase na 
toplogredne pline 

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. Komisija tega ne 
upošteva. Zato je treba vpeljati količnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča 
od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta količnik bo 
zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 87

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:

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. Komisija tega ne 
upošteva. Zato je treba vpeljati količnik, ki bo odbil vpliv posrednih sprememb rabe zemljišča 
od privzetih ali dejanskih vrednosti emisij toplogrednih plinov zaradi biogoriv. Ta količnik bo 
zagotovil spodbudo za uporabo učinkovitejših poljščin in učinkovitejšo rabo zemljišč.

Predlog spremembe 88
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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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 89

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Dodajo se emisije, ki jih povzroči 
posredna sprememba rabe zemljišča, kot 
je določeno v delu C Priloge VII, razen če 
proizvodnja temelji na surovinah, za 
katere ni potrebna raba ornih zemljišč, 
pašnikov ali zemljišč s stalnim pridelkom, 
vključno z odpadki.

Obrazložitev

Predlog Komisije ne zajema emisij iz posredne spremembe rabe zemljišča. Nedavne raziskave 
kažejo, da bi to lahko bile velike emisije. Zato je treba emisije prišteti privzetim vrednostim, 
pa tudi vsem izračunanim vrednostim.
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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 

2. Države članice Komisiji najpozneje do 
31. marca 2010 predložijo poročilo, ki 
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vključuje seznam tistih enot njihovega 
ozemlja, ki so uvrščene na raven NUTS 2 v 
Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta, 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.

vključuje seznam tistih enot njihovega 
ozemlja, ki so uvrščene na raven NUTS 2 v 
Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega 
parlamenta in Sveta, 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.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Privzete vrednosti v delu A Priloge VII 
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:

3. Razčlenjene privzete vednosti za 
pridelavo v delu D Priloge VII za pogonska 
in tekoča goriva iz biomase se lahko
uporabljajo le, če se njihove surovine 
pridelajo:

Obrazložitev

Bolje je uporabljati 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.
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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 

4. Komisija vsake tri leta po začetku 
veljavnosti te direktive pregleda tipične in 
privzete vrednosti iz Priloge VII, pri čemer 
zlasti upošteva emisije, ki jih povzroča 
pridelava. Glede tipičnih in privzetih 
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predelava, po potrebi lahko te vrednosti 
popravi. Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

vrednosti za pridelavo Komisija predstavi 
vrednosti, ki odražajo regionalne in 
klimatološke pogoje. V postopku pregleda 
se poskušajo pridobiti mnenja 
proizvajalcev v tretjih državah in znotraj 
Skupnosti. Poleg tega Komisija oceni in, 
če je potrebno, predlaga tipične in privzete 
vrednosti za pridelavo z metodami 
trajnostnega in ekološkega kmetovanja. 
Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3). Vrednosti emisij, ki jih 
povzroči posredna sprememba rabe 
zemljišča, kot je določeno v delu C Priloge 
VII, se revidira vsake tri leta na podlagi 
najnovejših znanstvenih dognanj in jih je 
mogoče prilagoditi rabi zemljišča in/ali 
posebnim vrednostim surovine.
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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 privzete 
vrednosti predstavljajo 90 % percentil 
vrednosti za proizvodni proces.

Obrazložitev

Privzete vrednosti morajo biti določene v skladu z doslednim pravilom, pri čemer morajo biti 
konzervativne, da ne bi koristile najslabšim.
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Predlog direktive
Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebne določbe za biogoriva Posebne določbe za spodbujanje uporabe 
obnovljivih virov energije v prometu
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Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je javnost 
obveščena o razpoložljivosti biogoriv in 
drugih obnovljivih goriv, namenjenih 
uporabi v prometu. Države članice 
zahtevajo, da se na prodajnih mestih 
navedejo odstotni deleži biogoriv v 
mešanici z derivati mineralnega olja, ki
presegajo mejno vrednost 10 
prostorninskih odstotkov.

1. Države članice zagotovijo, da je javnost 
podrobno obveščena o razpoložljivosti in 
okoljskih koristih vseh različnih 
obnovljivih virov energije za uporabo v 
prometu. Države članice zahtevajo, da se 
na prodajnih mestih navedejo odstotni 
deleži biogoriv v mešanici z derivati 
mineralnega olja, ko ti presegajo 10 
prostorninskih odstotkov.

Obrazložitev

Dostopne bi morale biti ne le informacije o biogorivih, temveč o vseh vrstah obnovljive 
energije, namenjene uporabi v prometu. 
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice bencin in dizelska 
goriva, pridobljena iz rastlinskih olj in 
živalskih maščob z obdelavo z vodikom, ali 
iz piroliznih olj, pridobljenih iz katerekoli 
oblike biomase, ki so kemično in po 
učinku neločljiva od ali boljša od bencina 
in dizla iz fosilnega goriva, poimenujejo 
„euro-bio-bencin“ in „euro-bio-dizel“, če 
je delež biogoriv v celotnem gorivu enak 
ali presega 50 % in če uporabljeni vodik 
ni pridobljen iz fosilnega goriva.

Obrazložitev

Kot je dobro znano iz uvedbe neosvinčenega bencina v osemdesetih in devetdesetih letih ter iz 
poznejših tržnih raziskav, ki so jih opravile naftne družbe in trgovci z gorivi na drobno, se 
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potrošniki dobro in hitro odzovejo na uvedbo „zelenih“ goriv. Namen tega odstavka je 
zagotoviti, da bi veliko povpraševanje potrošnikov spodbudilo uvedbo najboljših, tudi v 
trajnostnem smislu najboljših alternativ fosilnim gorivom, čeprav priznava, da bodo 
proizvajalci goriv potrebovali čas, preden bodo v celoti dosegli „zelene“ standarde 
proizvodnje, tj. mešanice, ki bodo vsebovale od 50 do 100 odstotkov nefosilnih goriv.
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice vsako mešanico 
bencina ali dizelskega goriva iz odstavka 
1a, v katerem znaša razmerje med 
biogorivom in mešanico vsaj 10 %, vendar 
manj kot 50 %, poimenujejo „euro-
biomešanica-bencina“ in „euro-
biomešanica-dizelskega goriva“. Razmerje 
biogoriv, uporabljenih za namene tega 
odstavka, je usklajeno z razmerjem iz 
člena 15(2).
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge V, da na voljo 
najpozneje do 31. decembra 2010 na vseh 
bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano
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Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
dizelsko gorivo, ki je v skladu s 
specifikacijami iz Priloge VI, ali drugo 
dizelsko gorivo z vsebnostjo najmanj 5 
prostorninskih odstotkov biogoriva da na 
voljo najpozneje do 31. decembra 2014 na 
vseh bencinskih servisih z več kot dvema 
črpalkama, kjer se prodaja dizelsko 
gorivo.

črtano
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice sprejmejo ukrepe, da 
za vozila brez emisij zagotovijo dovolj 
možnosti za oskrbo z gorivom.

Obrazložitev

Preboj obetavnih tehnologij pogosto zavira 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 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, 

črtano
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neživilske celuloze ali lesne celuloze, 
upošteva kot dvakratnik prispevka drugih 
biogoriv.
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsak mehanizem podpore, vključno s 
finančnimi spodbudami, ki ga vzpostavijo 
države članice za proizvodnjo in 
uporabo/porabo obnovljive energije v 
večjem obsegu v prometu, je sorazmeren s 
prihrankom emisij toplogrednih plinov.
Raziskave in razvoj na področju 
obnovljivih virov energije v prometu, pa 
tudi razvoj trajnostnih prometnih 
sistemov, se močno spodbujajo na ravni 
držav članic in na ravni Skupnosti in 
lahko pridobijo dodatno podporo.

Obrazložitev

Da bi bili morebitni sistemi podpore, tudi subvencije, v državah članicah sorazmerni s 
prihrankom toplogrednih plinov, da bi spodbudili najboljše alternativne obnovljive vire 
energije v prometu (vključno z električno energijo in vodikom). 
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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 ukrepi za 
obveščanje državljanov o razpoložljivosti 
obnovljive energije, ter vse spremembe na 
področju ukrepov, sprejetih glede ukrepov, 
določenih v nacionalnem akcijskem načrtu 
države članice;
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Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – 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, povezane z neposredno ali 
posredno spremembo rabe zemljišč.
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice v prvem poročilu 
opišejo, ali nameravajo:

3. Države članice v prvem poročilu 
opišejo, ali nameravajo in do kdaj
nameravajo:
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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.
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Predlog spremembe 107

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 okoljske in družbene koristi in 
stroške biogoriv za okolje, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;
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Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vpliv politike EU glede biogoriv na 
razpoložljivost živil v državah izvoznicah, 
dejstvo, ali si lahko prebivalci držav v 
razvoju ta živila privoščijo, in širša 
vprašanja razvoja ter 

(c) vpliv politike EU v zvezi z energijo iz 
biomase na varnosti hrane v državah v 
razvoju, vključno z morebitnimi vplivi na 
države v razvoju z nizkimi prihodki, kjer 
primanjkuje hrane, in na najmanj razvite 
države, razpoložljivost in dostop do hrane 
znotraj držav izvoznic in širša vprašanja 
razvoja ter 
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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 oceni s tem povezane emisije 
ogljika ter 
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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 na področju biogoriv 
na spore za zemljišča in razseljevanje 
ljudi v državah izvoznicah.

Obrazložitev

Komisija v svojem spremljanju ne upošteva nobenih družbenih vplivov. Poleg tega je pri 
obravnavi varne oskrbe s hrano pomembno razlikovati med učinki v državah, ki proizvajajo 
biogoriva za izvoz v EU, in tretjimi državami, na katere bi se utegnil vpliv razširiti preko 
inflacije svetovnih cen surovin.
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Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) razpoložljivost in raziskave biogoriv, 
proizvedenih iz odpadkov, ostankov, alg, 
neživilskih celuloznih snovi in lesne 
celuloze, ter trajnostna vprašanja, 
povezana z uporabo teh biogoriv, pri 
čemer upošteva hierarhijo ravnanja z 
odpadki. 

Obrazložitev

Second generation biofuels may prove to bring about some sustainability issues. Many of 
these biofuels are listed as invasive species or require large quantities of water. Also biofuels 
from waste may raise some sustainability issues, i.e. lead to further soil degradation, as waste 
is often used to return nutrients and carbon to the land. The waste hierarchy which gives 
priority to re-use and recycling over the use for energy purposes should be taken as a guiding 
principle here. At present, there is very limited technology for biofuels from waste, so there is 
time to clarify which waste and residues can be taken into account and what are the measures 
to assure sustainable harvesting of these materials.
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Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Če se pojavi kakršen 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 
za prehrano in kmetijstvo (FAO) objavi 
sporočilo, v katerem navede posebne 
pogoje, zaradi katerih opusti cilj.

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da ima proizvodnja hrane prednost pred proizvodnjo biogoriv.
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Predlog direktive
Priloga I – točka B – naslov in uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Okvirna usmeritev B. Obvezna začasna ciljna usmeritev

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

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

Obrazložitev

Da se zagotovi izpolnitev splošnih ciljev ES in držav članic za leto 2002, je treba sprejeti 
obvezujoče vmesne cilje. Okvirna usmeritev iz dela B priloge I začne zelo nizko, največja rast 
obnovljivih virov energije pa se zagotovi v zadnjih letih pred 2020. Države članice bodo zelo 
težko dosegle svoj cilj za leto 2020, če ne bodo sledile tej krivulji. To bi bilo treba torej 
razumeti kot nujno potreben minimum.
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Predlog spremembe 114

Predlog direktive
Priloga III – vrstica 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Biodizel (metilni ester, pridobljen iz 
rastlinskega ali živalskega olja, ki ima 
lastnosti dizelskega goriva in je namenjen 
uporabi kot biogorivo)

FAME (metilni ester, pridobljen iz 
rastlinskega ali živalskega olja, ki ima 
lastnosti dizelskega goriva in je namenjen 
uporabi kot biogorivo)

Obrazložitev

Metilni ester maščobnih kislin (FAME) je samo ena oblika „biodizla“, zato se vseh drugih za 
namene zakonodaje EU ne bi smelo izključevati. 
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Predlog direktive
Priloga III – vrstica 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rastlinsko olje, obdelano z vodikom 
(rastlinsko olje, termokemično obdelano z 
vodikom)

Rastlinska olja in živalske masti, obdelani
z vodikom (rastlinska olja in živalske 
masti, termokemično obdelani z vodikom)

Obrazložitev

„Zeleni bencin“ in „zeleno dizelsko gorivo“ za namene člena 18 se lahko proizvajata s 
številnimi procesi, vključno z obdelavo živalskih in rastlinskih olj z vodikom (v predlogu 
spremembe 'obdelano z vodikom'), iz biomase po postopku Fischer-Tropsch in z rafiniranjem 
olja, pridobljenega iz biomase s postopkom pirolize. 

Predlog spremembe 116

Predlog direktive
Priloga III – vrstica 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bencin Bencin iz fosilnih goriv
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Obrazložitev

Vir tega bencina bi moral biti jasen. 
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Predlog direktive
Priloga III – vrstica 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dizelsko gorivo Dizelsko gorivo iz fosilnih goriv

Obrazložitev

Vir tega dizelskega goriva bi moral biti jasen. 
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Predlog direktive
Priloga III – vrstica 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Težko kurilno olje iz fosilnih goriv
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Predlog direktive
Priloga IV – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Merila iz člena 13(3) so naslednja: Merila iz člena 13(3) se uporabljajo samo 
za sisteme certificiranja: 

Obrazložitev

Certifikacija monterjev, ki jo ureja priloga IV, je potrebna le, kjer ni zanesljivih poklicnih 
kvalifikacij v državah članicah. Z vidika gospodarskih izvajalcev bi dodatni obvezni sistem 
certifikacije, poleg poklicnega usposabljanja, ki je zelo zahteven tako po vsebini kot po času, 
povzročil le nepotrebne dodatne birokratske obveznosti. V kolikor so potrebna dodatna 
usposabljanja ali tečaji za posodabljanje znanja je te mogoče zagotoviti v okviru 
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prostovoljnega usposabljanja na trgu.
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Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga V se črta

Obrazložitev

Te standarde bi moral določiti Evropski odbor za standardizacijo (CEN).
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Predlog direktive
Priloga VI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VI se črta

Obrazložitev

Te standarde bi moral določiti Evropski odbor za standardizacijo (CEN).
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Predlog direktive
Priloga VII – del A

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII, del A se črta

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 direktive
Priloga VII – del B

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VII, del B se črta

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, s 
čimer bi se lahko resno zavajalo stranke in politiko.

Predlog spremembe 124

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, 
pri čemer je

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccu – eee 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;

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;

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

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

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

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

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

soproizvodnji.

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

soproizvodnji.
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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 20 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 1/20 x 
1/P,

pri čemer je pri čemer je

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

el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa ekvivalenta CO2 na 
enoto energije pogonskega goriva 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 
IPCC za nacionalne evidence 
toplogrednih plinov iz leta 2006, zvezek 4); 
Referenčna raba zemljišča je raba 
zemljišča januarja 2008; 
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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 
IPCC za nacionalne evidence 
toplogrednih plinov iz leta 2006, zvezek 4);

MWCO2 = molekularna masa CO2 = 44.010 
g/mol;

MWCO2 = 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 
energija iz pogonskega goriva in drugega 
tekočega goriva iz biomase na enoto 
površine na leto)

V pogojih, kjer se velik del izmenjave 
ogljika med tlemi in atmosfero odvija v 
obliki CH4, je to treba upoštevati s 
spremembo izračuna za ta del izmenjave. 
V ta namen je treba molekularno maso 
CO2 nadomestiti z molekularno maso CH4
(MWCH4) in v odstavku 5 (MWCH4 = 
molekularna masa metana = 16.043 
g/mol) pomnožiti s CO2 ekvivalentom za 
CH4.

Obrazložitev

Metan je zelo močan toplogredni plin, in sicer 23-krat močnejši od CO2. Kjer emisije metana 
ustrezajo velikemu delu vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih povzroča sprememba rabe 
zemljišč, bi bilo treba upoštevati tudi te emisije. 

Ni treba ponovno izumljati kolesa. 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 Združenih narodov o podnebnih spremembah.
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Predlog spremembe 126

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 8

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 se lahko za CSR
in CSA uporabijo vrednosti, ki jih je IPCC 
predstavil leta 2006 v smernicah za 
nacionalne evidence toplogrednih plinov: 

preglednica - Raba zemljišča preglednica se črta
Druga možnost je, da se za CSR in CSA
uporabijo dejanske vrednosti.

Druga možnost je, da se za CSR in CSA
uporabijo dejanske vrednosti.

Za izračun P se lahko uporabijo naslednje 
vrednosti:

črtano

preglednica preglednica se črta
Kot druga možnost se lahko uporabijo 
dejanske vrednosti.

Za P se uporabijo dejanske vrednosti.

Obrazložitev

Kar zadeva emisije iz sprememb rabe zemljišč se predlaga boljša metodologija. Mednarodni 
forum IPPC je za spremembe v rabi zemljišča že leta 1996 predstavil podrobno, vendar 
prilagodljivo metodologijo, posodobljeno leta 2006, ki se že uporablja za poročanje v okviru 
kjotskega protokola. Uporaba te metodologije za izračunavanje emisij zaradi uporabe 
zemljišč bi pomenila, da se je metodologija zelo izboljšala. Za uporabo metodologije IPCC 
obstajajo utemeljeni razlogi. Ta zagotavlja večjo prožnost in bo bržkone dobila pristanek, saj 
jo uporabljajo številne države po svetu. 
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Predlog direktive
 Priloga VII – del C – odstavek 8 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Emisije, ki jih povzroči posredna 
sprememba rabe zemljišča, eiluc, imajo 
vrednost 0, če proizvodnja pogonskih 
goriv iz biomase temelji na surovinah, za 
katere ni potrebna raba ornih zemljišč, 
pašnikov ali zemljišč s stalnim pridelkom, 
vključno z odpadki. V vseh drugih 
primerih ima eiluc vrednost 10g CO2/MJ.
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Predlog spremembe 128

Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Emisije, ki nastajajo pri predelavi (ep), 
vključujejo emisije iz same predelave; 
odpadkov in iztekanj (uhajanj) ter 
proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se 
uporabljajo pri predelavi.

9. Emisije, ki nastajajo pri predelavi (ep), 
vključujejo emisije iz same predelave; 
odpadkov in iztekanj (uhajanj) ter 
proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se 
uporabljajo pri predelavi, izključene pa so 
emisije iz izgorevanja ostankov kmetijskih 
pridelkov.
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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. Emisije 
zaradi prevoza in distribucije, ki se 
upoštevajo pod točko 6, se ne upoštevajo 
pod točko 10.

Obrazložitev

Emisije zaradi prevoza in distribucije vključujejo emisije, ki nastanejo pri prevozu in 
shranjevanju surovin. S to opredelitvijo je nemogoče vzpostaviti jasno razlikovanje med temi 
emisijami in emisijami iz pridobivanja ali pridelave surovin iz točke 6. Emisije iz pridelave 
kmetijskih surovin bi bilo treba upoštevati le na tej stopnji, da se zagotovi, da se ne 
obračunavajo dvakrat.
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Predlog spremembe 130

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.

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

13. Prihranki emisij iz zajema in uporabe 
ogljika (eccu) 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, ali fosilnih goriv 
uporabljenih pri komercialnih proizvodih 
in storitvah.

Obrazložitev

Zajeti CO2 lahko nadomesti CO2, pridobljen iz fosilnih virov, deloma pa lahko nadomesti tudi 
fosilna goriva, če se uporabi npr. v proizvodnji biogoriva iz alg. 
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Predlog direktive
Priloga VII – del C – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. Prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije iz soproizvodnje (eee) se 
upoštevajo v zvezi s presežno električno 
energijo, ki jo proizvedejo sistemi za 

14. Prihranki emisij zaradi presežne 
električne energije iz soproizvodnje (eee,),
kadar izpolnjujejo povpraševanje po 
koristni toploti v procesih proizvodnje 
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proizvodnjo goriv, ki uporabljajo 
soproizvodnjo, razen če je gorivo, 
uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, 
ki ni ostanek kmetijskih pridelkov. Pri 
upoštevanju te presežne električne 
energije se predpostavi velikost naprave za 
soproizvodnjo kot najmanjša, potrebna za 
to, da naprava za soproizvodnjo dovaja 
toploto, ki je potrebna za proizvodnjo 
goriva. Prihranki emisij toplogrednih 
plinov, povezani s presežno električno 
energijo, se upoštevajo, kot da so enaki 
količini toplogrednega plina, ki bi bil 
oddan, če bi bila proizvedena enaka 
količina električne energije v elektrarni, 
ki uporablja enako gorivo kot naprava za 
soproizvodnjo.

goriv, in električne energije, pridobljene iz 
odpadne toplote iz procesov proizvodnje 
goriv, se upoštevajo, razen če je gorivo, 
uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod 
pogonskega goriva, pridobljenega v 
procesu proizvodnje biomase. Prihranki 
emisij toplogrednih plinov, povezani s 
presežno električno energijo, se 
upoštevajo, kot da so enaki količini 
toplogrednega plina, ki bi jo oddale 
povprečne specifične emisije v EU pri 
proizvodnji električne energije, za 
električno energijo, proizvedeno v 
Skupnosti, in povprečnim emisijam pri 
proizvodnji električne energije v državi, 
kjer se električna energija proizvaja za 
električno energijo, proizvedeno v 
državah, ki niso članice EU.

Obrazložitev

Prihranki emisij toplogrednih plinov, povezani s presežno električno energijo, se morajo šteti 
kot povprečne emisije, izračunane alternativno z uporabo marginalnega pristopa. Sicer pa bo 
direktiva, kot navaja predlog KOM, bolj naklonjena obratom, ki uporabljajo fosilna goriva, 
kot tistim, ki uporabljajo biomaso, saj je njihova prednost zelo učinkovita soproizvodnja, ki je 
drugi obrati nimajo. Namesto tega bi bilo treba nagraditi uporabo virov energije z manjšimi 
emisijami toplogrednih plinov.
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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 
sorazmerno z njihovo energijsko 
vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno 
vrednostjo v primeru soproizvodov, ki niso 
električna, toplotna ali hladilna energija). 



PE406.140v02-00 78/81 AD\730754SL.doc

SL

Komisija najpozneje do 1. januarja 2010 
oceni, če je za namene prvega 
pododstavka primerna uporaba 
substitucijskega postopka. Komisija lahko 
na podlagi te ocene predlaga potrebne 
spremembe.

Obrazložitev

Prihranki emisij iz soproizvodov se lahko izračunajo z metodo porazdelitve energije, kot jo 
predlaga KOM. Vendar pa imajo lahko soproizvodi pomembno vlogo v kakšnem drugem 
procesu in lahko v njem prihranijo emisije TGP brez nujne visoke spodnje kurilne vrednosti. 
Predlog spremembe poziva Komisijo, naj oceni, če se metoda porazdelitve energije lahko 
zamenja z bolj zapletenim substitucijskim pristopom, s katerim bi se pridobila realnejša slika 
zmanjšanja toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 134

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

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 
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 pridelave biogoriva visoko 
vsebnost beljakovin, se za namene 
izračuna za te soproizvode sorazmerno 
uporablja metoda dodeljevanja mase na 



AD\730754SL.doc 79/81 PE406.140v02-00

SL

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, ki so bili 
pridobljeni iz tal, se upoštevajo na podlagi 
sorazmernega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, ki ga povzročijo s 
tem, ko se zaradi njih zmanjša uporaba
mineralnih gnojil za naslednji pridelek.

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 na 
podlagi postopka proizvodnje biogoriva. 
„Soproizvod“ pomeni vsak proizvod, ki 
nastane pri pridobivanju komponent, 
potrebnih za proizvodnjo biogoriv, iz 
surovin.

Obrazložitev

Komisija meni, da so emisije toplogrednih plinov iz biogoriv, ki se proizvajajo iz odpadkov ali 
ostankov posevkov, ravno tako nič. Vendar, če je material, kot je na primer slama, proizveden 
kot surovina za proizvodnjo biogoriva, tega ni primerno opredeliti kot ostanek posevkov. 
Uporabiti je treba metodo dodeljevanja energije, da se emisije, ki jih povzroča kmetijska 
pridelava loči med slamo in zrnje. Opredelitev izraza soproizvod, ki ga predlaga Komisija, ni 
jasna. 

Predlog spremembe 135

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 

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, ko se iz 
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imajo negativno energijsko vsebnost, se za 
namene izračuna upoštevajo, kot da imajo 
energijsko vsebnost nič.

tovrstnih ostankov pridelkov pridela 
biogoriva.

Obrazložitev

Načrtovana izločitev ostankov posevkov iz dodelitve soproizvoda ali to, da se jim ne pripišejo 
emisije toplogrednih plinov, se zdi metodološko ustrezno, pod pogojem, da ostanejo v sistemu, 
na primer tako, da se podorjejo.

Če pa so posevki, kot je na primer slama, proizvedeni posebej kot surovina za proizvodnjo 
biogoriva, tega ni primerno opredeliti kot ostanek posevkov. V tem primeru bi morali biti 
slama in koruza kot surovini za proizvodnjo biogoriv uvrščeni v dve ločeni kategoriji.

Predlog spremembe 136

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 goriva iz biomase 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 
gCO2eq/MJ, in sicer tiste, ki so nižje.
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