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PA_Legam

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) S svetovnim povpraševanjem po 
kmetijskih proizvodih in nestanovitnimi 
razmerami na trgu se je mogoče spopasti 
samo s povečanjem donosa pridelkov. V 
EU 12 še ni bil uresničen celoten 
potencial v zvezi z donosom pridelkov in 
nezasedenimi ornimi zemljišči. 
Proizvodnja biogoriv iz poljščin v Uniji 
zmanjšuje primanjkljaj beljakovin, 
stabilizira trg in povečuje kmetijsko 
proizvodno zmogljivost Unije. V Uniji je  
približno 220 000 delovnih mest, ki so 
povezana s porabo biogoriv.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Komisija bi morala pri vprašanju 
posrednih sprememb v rabi zemljišč 
upoštevati širši pristop ter na dvostranski 
in večstranski ravni spodbujati primerno 
varovanje socialnih in ekoloških vidikov v 
tretjih državah, ki so izpostavljene 
spremembam v rabi zemljišč.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Člen 17 Direktive 2009/28/ES določa 
trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, da se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive in so upravičena 
do vključitve v javne programe podpore.
Ta merila vključujejo zahteve glede 
najmanjših prihrankov emisij toplogrednih 
plinov, ki jih morajo dosegati pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva v 
primerjavi s fosilnimi gorivi. Enaka 
trajnostna merila za biogoriva so določena 
v členu 7b Direktive 98/70/ES.

(3) Člen 17 Direktive 2009/28/ES določa 
trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, da se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive in so upravičena 
do vključitve v javne programe podpore.
Ta merila vključujejo zahteve glede 
najmanjših prihrankov emisij toplogrednih 
plinov, ki jih morajo dosegati pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva v 
primerjavi s fosilnimi gorivi. Enaka 
trajnostna merila za biogoriva so določena 
v členu 7b Direktive 98/70/ES. Ta merila 
bi bilo treba dopolniti z zaščitnimi ukrepi, 
da se zagotovita kaskadna uporaba in 
upoštevanje hierarhije ravnanja z 
odpadki.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. To je mogoče doseči bodisi s 
povečanjem kmetijske proizvodnje ali z 
večjo kmetijsko produktivnostjo. Ta primer 
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zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

pomeni posredno spremembo v rabi 
zemljišč in lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov. Zato bi morali 
direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih kmetijskih zemljiščih, 
vključevati določbe za obravnavo posredne 
spremembe v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri izvajanju in razlaganju te 
direktive bi bilo treba upoštevati, da 
posredne spremembe v rabi zemljišč, 
opredeljene kot cenovni učinek, ki je 
posledica naraščajočega povpraševanja po 
biogorivih, v praksi niso dovolj natančne, 
da bi lahko podali napovedi, potrebne za 
zakonodajo. To morajo upoštevati tudi 
zakonodajalci, ki sprejemajo pravila za 
izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Zato je primerno države članice 
pooblastiti, da oblikujejo nacionalne 
sheme izdajanja potrdil, da se izmeri in 
potrdi biomasa, ki ne povzroča posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.



AD\934268SL.doc 5/37 PE508.068v02-00

SL

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 
temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za 
zmanjševanje takšnih emisij je pomembno 
razlikovati med skupinami poljščin, kot so 
oljnice, žitarice, rastline za pridelavo 
sladkorja, in druge poljščine, ki vsebujejo 
škrob.

črtano

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Če Komisija na podlagi nadaljnjega 
zbiranja podatkov, študij in učinkovitega
modeliranja meni, da je omejitev 
proizvodnje biogoriv iz določenih poljščin 
ustrezna, lahko poda predlog o spremembi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 
Učinkovitost takšnega modeliranja bi bilo 
treba podkrepiti z jasnimi znanstvenimi in 
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ekonomskimi podatki.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah, delno zaradi tekmovanja za 
javne subvencije z uveljavljenimi 
tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz 
poljščin, ki se uporabljajo za prehrano. 
Zagotoviti bi bilo treba dodatne spodbude 
s povečanjem ponderja naprednih 
biogoriv do 10-odstotnega cilja za promet, 
določenega v Direktivi 2009/28/ES, v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le napredna biogoriva z 
nizkimi ocenjenimi vplivi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in visokimi 
skupnimi prihranki toplogrednih plinov.

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
plinov. Napredna biogoriva, kot so 
biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo 
velik prihranek toplogrednih plinov z 
majhnim tveganjem povzročanja posrednih 
sprememb v rabi zemljišč in ne tekmujejo 
neposredno za kmetijska zemljišča, ki so 
namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo.
Zato je ustrezno spodbuditi večjo 
proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, 
ker zdaj na trgih niso na voljo v velikih 
količinah.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev 
ter v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast: 
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da prednostno 
podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki 
za druge uporabe razen proizvodnje 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

(7) Za zagotovitev dolgoročne 
konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev
in varnosti naložb vanje ter stabilnega 
regulativnega okolja za obstoječe in nove 
naložbe v skladu s sporočilom iz leta 2012
„Inovacije za trajnostno rast:
biogospodarstvo za Evropo“ in Časovnim 
okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki 
spodbujata integrirane in diverzificirane 
biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti 
večje spodbude tako, da spodbujajo z viri 
gospodarno uporabo surovin iz biomase in 
prednostno podpirajo biogoriva druge 
generacije. Spodbujati bi bilo treba 
zavezo, da se bodo določbe Direktive 
2009/28/ES ohranile po letu 2020.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih 
obratih, da se izboljša njihovo skupno 
ravnovesje toplogrednih plinov, ter 
odvrniti dodatne naložbe v obrate z nizkim 
učinkom na prihranek toplogrednih 
plinov. To povečanje zagotavlja varovala 
za naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

(8) Najnižji prag prihranka toplogrednih 
plinov za pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva bi bilo treba ohraniti v 
višini, ki je določena v Direktivi 
2009/28/ES, saj sedanje določbe 
zagotavljajo boljše skupno ravnovesje 
toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti 
količino pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, 
ki se uporabljajo za prehrano, kot je 
določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 
2009/28/ES in delu A Priloge V k 
Direktivi 98/70/ES, ki se lahko upoštevajo 
pri doseganju ciljev iz Direktive 
2009/28/ES. Ne da bi se omejila skupna 
uporaba tovrstnih biogoriv, bi bilo treba 
delež pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ki se lahko upoštevajo pri 
doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES, 
omejiti na delež tovrstnih pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki so 
bila porabljena v letu 2011.

črtano

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Petodstotna meja, določena v 
členu 3(4)(d), ne vpliva na svobodo držav 
članic pri določanju lastne usmeritve pri 
upoštevanju tega predpisanega deleža 
konvencionalnih biogoriv znotraj 
skupnega cilja 10 %. Posledično ostaja 
dostop do trga biogoriv, proizvedenih v 
obratih, ki so obratovali pred koncem leta 
2013, v celoti odprt. Zato ta direktiva o 
spremembi ne vpliva na zakonita 

črtano
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pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti 
vključene v poročanje o emisijah 
toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi 
direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. 
Biogorivom iz surovin, ki ne povzročajo 
dodatnega povpraševanja po zemljiščih, 
kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi 
bilo treba določiti faktor emisij nič.

črtano

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi 
dokazi, obravnavati možnost spremembe 
predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

črtano
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba Komisiji podeliti
pooblastila za sprejetje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije v zvezi s seznamom surovin za 
biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri 
doseganju cilja iz člena 3(4), energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za računanje 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč ter metodološkimi načeli in 
vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi s 
pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi 
biogorivi.

(19) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte v zvezi z energijsko 
vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v 
prometu, merili in geografskim obsegom 
za določanje travinja z visoko biotsko 
raznovrstnostjo, metodologijo za računanje
količine biomase, ki ne povzroča emisij 
zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč,
ter metodološkimi načeli in vrednostmi, 
potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena 
trajnostna merila v zvezi s pogonskimi 
biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter 
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
trajnostni sistem s 1. januarjem 2021.

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, pri omejevanju emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ter 
obravnavati načine za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednji odstavek 6: črtano
6. Dobavitelji goriv vsako leto do 
31. marca organu, ki ga je imenovala 
država članica, poročajo o novih 
postopkih proizvodnje biogoriv, količinah 
in emisijah toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva, vključno z ocenjenimi 
emisijami zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč iz Priloge V.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat 
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

„2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 35 % (vendar 
emisije toplogrednih plinov ne presegajo 
54,47 gCO2eq/MJ).

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 
ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij
toplogrednih plinov vsaj 35 %, od 1. 
januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Od 1. januarja 2017 je prihranek emisij 
toplogrednih plinov zaradi rabe 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, najmanj 50 % (vendar emisije
toplogrednih plinov ne presegajo 



PE508.068v02-00 12/37 AD\934268SL.doc

SL

41,9 gCO2eq/MJ). Od 1. januarja 2018 je ta 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
najmanj 60 % (pri čemer pa emisije 
toplogrednih plinov ne presegajo 33,52 
gCO2eq/MJ) za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, proizvedena v 
obratih, v katerih se je proizvodnja začela 
1. januarja 2017 ali pozneje.

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 19(1).“

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 19(1).“

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 b – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi z merili in geografskim obsegom za 
opredelitev travinj, ki jih zajema točka (c) 
prvega pododstavka.“

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 7– pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba. prvi stavek drugega pododstavka v 
odstavku 7 se spremeni, kot sledi:
„Komisija vsaki dve leti Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o učinku 
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večjega povpraševanja po biogorivih na 
vzdržnost socialnega sistema v Uniji in 
tretjih državah, o učinku politike Unije o 
biogorivih na prispevek k zmanjšanju 
primanjkljaja rastlinskih beljakovin v 
Uniji in na razpoložljivost cenovno 
dostopne hrane, zlasti za prebivalce 
držav v razvoju, in o splošnih razvojnih 
vprašanjih.“

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s popravkom ocenjenih tipičnih in 
privzetih vrednosti iz delov B in 
E Priloge IV.“

črtano

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 d – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s spremembo predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine poljščin, uvedbo novih 
vrednosti na dodatnih ravneh razčlenitve, 
po potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, 

črtano
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če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva, pregledom kategorij biogoriv, 
katerim so za emisije zaradi posredne 
spremembe v rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 d – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„7. Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi s prilagoditvijo Priloge IV 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin in s spreminjanjem 
metodologije, določene v delu C.“

„7 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 10a v zvezi s prilagoditvijo 
Priloge IV tehničnemu in znanstvenemu 
napredku, tudi z dodajanjem vrednosti za 
nove postopke proizvodnje biogoriv iz iste 
ali drugih surovin.“

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 1 – točka 6
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'1. Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v
zvezi s prilagoditvijo dovoljenih analitskih 
metod iz prilog I, II in III tehničnemu in 
znanstvenemu napredku.“

'1. Komisija je pooblaščena za sprejetje
izvedbenih aktov v zvezi s prilagoditvijo 
dovoljenih analitskih metod iz prilog I, II 
in III tehničnemu in znanstvenemu 
napredku.“
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas z začetkom
veljavnosti te direktive.

2. Pooblastilo iz členov 7a(5), 7d(5), 7d(7)
in 8a(3) se prenese na Komisijo za obdobje 
petih let od datuma začetka veljavnosti te 
direktive.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5),
drugega pododstavka člena 7b(3), členov
7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekliče. S sklepom o preklicu pooblastilo 
iz navedenega sklepa preneha veljati.
Preklic začne veljati dan po objavi sklepa
v Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. Ne 
vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastil iz členov 7a(5), 7d(5), 
7d(7) in 8a(3) lahko kadar koli prekliče
Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila, 
naveden v tej odločitvi. Odločitev začne
učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem 
listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki 
je v njej določen. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 5



PE508.068v02-00 16/37 AD\934268SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1), 
začne veljati le, če mu Evropski parlament
ali Svet v dveh mesecih od uradnega 
obvestila, ki sta ga prejela v zvezi z 
navedenim aktom, ne nasprotujeta ali če 
pred iztekom navedenega roka oba 
obvestita Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi
7a(5), 7d(5), 7d(6), 7d(7) in 8a(3), začne 
veljati le, če niti Evropski parlament niti
Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v
roku dveh mesecev od uradnega obvestila
Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„pa) ,biomasa brez učinka posrednih 
sprememb v rabi zemljišč‘ je biomasa, ki 
izpolnjuje eno od meril iz Priloge VIII.“

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pb) ,običajno biogorivo‘ pomeni vsako 
biogorivo, ki vsebuje rastlinsko olje, ali 
vsako biogorivo, proizvedeno iz škroba 
(odpadnega ali ne), rastlinskega olja 
(odpadnega ali ne), živalske maščobe 
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(odpadne ali ne) ali sladkorja.“

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. V členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(pc) ,napredno biogorivo‘ pomeni 
biogorivo, splošno znano kot ,biogorivo 
druge generacije‘ ali ,tretje generacije‘, in 
ne vključuje nobenih običajnih biogoriv. 
Biogoriva, proizvedena iz celuloze, ki jo 
vsebujejo običajne poljščine ali 
soproizvodi iz proizvodnega procesa 
običajnih biogoriv, so napredna 
biogoriva.“

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 1 se doda naslednji drugi 
pododstavek:

črtano

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja in oljnic, ne 
presega količine energije, ki ustreza 
največjemu prispevku iz člena 3(4)d.“
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka b a novo
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1– pododstavek 2a novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek 2a:
Obvezni nacionalni cilji in ukrepi na 
področju uporabe energije iz obnovljivih 
virov so skladni z drugimi sektorskimi 
politikami. Zato se številka pri izračunu 
deleža biogoriv iz biogoriv, proizvedenih iz 
žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, sladkorja in oljnic, ne 
sme občutno znižati.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka -i novo in točka i
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 4 se spremeni: (c) odstavek 4 se spremeni:

(-i) Prvi stavek se nadomesti z naslednjim:
„Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 enak najmanj 
10 % končne porabe energije v prometu v 
tej državi članici.“

(i) v točki (b) se doda naslednji stavek: (i) v točki (b) se doda naslednji stavek:

„Ta alinea ne posega v člen 17(1)a in člen 
3(4)d;“

„Ta alinea ne posega v člen 17(1)a in člen 
3(4)d;“

(ii) doda se naslednja točka (d): (ii) doda se naslednja točka (d):
(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 

(d) pri izračunu biogoriv v števcu:
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škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“ 

(i) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz surovin, navedenih v Prilogi IX, znaša 
najmanj 2 % končne porabe energije v 
prometu leta 2020, in

(ii) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, 
znaša najmanj 8 % končne porabe 
energije.“

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka i a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) točka (c) se nadomesti z naslednjim:
„(c) države članice se lahko pri izračunu 
prispevka električne energije, proizvedene 
iz obnovljivih virov in porabljene v vseh 
vrstah električnih vozil za namene točk (a) 
in (b), odločijo, da bodo uporabile 
povprečni delež električne energije iz 
obnovljivih virov v Uniji ali delež 
električne energije iz obnovljivih virov v 
njihovi državi, kot je bil izmerjen dve leti 
pred obravnavanim letom. Poleg tega se 
pri izračunu porabe električne energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah električnih 
vozil ta poraba šteje za 4-kratno 
energijsko vsebnost dovedene električne 
energije iz obnovljivih virov.“

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka ii
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) doda se naslednja točka (d): črtano
‘(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 5 % (ocenjeni delež ob 
koncu leta 2011) končne porabe energije 
v prometu leta 2020.“

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„Prispevek:
(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela A Priloge IX, se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;
(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;
(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.
Države članice zagotovijo, da kategorije 
od (i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so 
bile namerno spremenjene.
Seznam surovin iz Priloge IX se lahko 
prilagodi znanstvenemu in tehničnemu 
napredku, da se zagotovi pravilno 
izvajanje pravil glede upoštevanja iz te 
direktive. Komisija je pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
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členom 25(b) glede seznama surovin iz 
Priloge IX.“ 

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka ii (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) v odstavek 4 se vstavi naslednja točka 
(da):
„(da) Države članice po letu 2020 
ohranijo delež energije iz obnovljivih 
virov najmanj na ravni iz prvega 
pododstavka.“

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) doda se naslednja točka (e): črtano
„Prispevek:
(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela A Priloge IX, se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;
(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;
(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka iii a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) tretji pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:
„Komisija do 30. junija 2014 predstavi 
[...] predlog, ki bo pod določenimi pogoji 
omogočil, da bo upoštevana vsa 
električna energija iz obnovljivih virov, 
porabljena za pogon vseh vrst 
električnih vozil.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka iii b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii b) četrti pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:
Komisija do 30. junija 2014 predstavi 
tudi [...] predlog o metodologiji za 
izračun prispevka vodika, 
proizvedenega iz obnovljivih virov, k 
celotni mešanici goriv.“

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4– točka e – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile 
namerno spremenjene.

Komisija predlaga postopek, v skladu s 
katerim države članice zagotovijo, da se 
surovine ne spreminjajo namerno, da bi 
bile zajete v kategorijah od (i) do (iii).

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija je pooblaščena za sprejetje
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b)
glede prilagoditve energijske vsebine goriv, 
namenjenih uporabi v prometu, iz Priloge 
III znanstvenemu in tehničnemu napredku.

„Komisija je pooblaščena za sprejetje
izvedbenih aktov glede prilagoditve 
energijske vsebnosti goriv, namenjenih 
uporabi v prometu, iz Priloge III 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat 
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

„2. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene
iz odstavka 1, je najmanj 35 % (vendar 
emisije toplogrednih plinov ne presegajo 
54,47 gCO2eq/MJ).

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 Od 1. januarja 2017 je prihranek emisij 
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ali pred tem datumom, biogoriva za 
namene odstavka 1 dosegajo do 31. 
decembra 2017 prihranek emisij 
toplogrednih plinov vsaj 35 %, od 1. 
januarja 2018 pa vsaj 50 %.

toplogrednih plinov zaradi rabe pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki se 
upošteva za namene iz odstavka 1, 
najmanj 50 % (vendar emisije 
toplogrednih plinov ne presegajo 
41,9 gCO2eq/MJ). Od 1. januarja 2018 je ta 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
najmanj 60 % (vendar emisije 
toplogrednih plinov ne presegajo 33,52 
gCO2eq/MJ) za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva, proizvedena v 
obratih, v katerih se je proizvodnja začela 
1. januarja 2017 ali pozneje.

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 19(1).“

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 19(1).“

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 3 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
glede prilagoditve energijske vsebine 
goriv, namenjenih uporabi v prometu, iz 
Priloge III znanstvenemu in tehničnemu 
napredku.“

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – podtočka b a novo
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 6 se nadomesti z 
naslednjim:
Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1 ter so 
proizvedena iz kmetijskih surovin, 
pridelanih v Uniji v skladu z zahtevami 
in standardi na podlagi določb skupnih 
pravil za sheme neposredne podpore za 
kmete v okviru skupne kmetijske politike 
in za uvedbo nekaterih shem podpore za 
kmete in v skladu z minimalnimi 
zahtevami za dobre kmetijske in 
okoljske pogoje, opredeljenimi na 
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z 
dne 19. januarja 2009, izpolnjujejo 
trajnostna merila iz člena 17(3) do (5).“

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – podtočka b a novo
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 7– pododstavek 2 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 7 se prvi stavek drugega 
pododstavka spremeni, kot sledi: 
„Komisija vsaki dve leti poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
učinku večjega povpraševanja po 
biogorivih na socialno vzdržnost v Uniji in 
tretjih državah ter o učinku politike Unije 
o biogorivih na prispevek k zmanjšanju 
primanjkljaja rastlinskih beljakovin v EU 
in na razpoložljivost cenovno dostopne 
hrane, zlasti za prebivalce držav v razvoju, 
in o splošnih razvojnih vprašanjih.“
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija lahko odloči, da prostovoljni 
nacionalni ali mednarodni sistemi, ki 
določajo standarde za proizvodnjo 
proizvodov iz biomase, vsebujejo točne 
podatke za namene člena 17(2) ali 
dokazujejo, da pošiljke pogonskega 
biogoriva ali drugega tekočega goriva 
izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 
17(3) do (5). Komisija lahko ugotovi, da ti 
sistemi vsebujejo natančne podatke za 
obveščanje o ukrepih za zaščito območij, ki 
zagotavljajo bistvene ekosistemske storitve 
v izrednih razmerah (na primer zaščita 
porečij, obvladovanje erozije), za zaščito 
tal, vode in zraka, sanacijo degradiranih 
zemljišč, izogibanje prekomerni porabi 
vode na območjih, kjer vode primanjkuje, 
in vidikih iz drugega pododstavka 
člena 17(7). Komisija lahko za namene 
člena 17(3)(b)(ii) prizna tudi zavarovana 
območja za ohranjanje redkih, prizadetih 
ali ogroženih ekosistemov ali vrst, ki jih 
priznavajo mednarodni sporazumi ali so 
uvrščena na sezname medvladnih 
organizacij ali Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave.“

„Komisija lahko brez poseganja v člen 21a
odloči, da prostovoljni nacionalni ali 
mednarodni sistemi, ki določajo standarde 
za proizvodnjo proizvodov iz biomase, 
vsebujejo točne podatke za namene 
člena 17(2) ali dokazujejo, da pošiljke 
pogonskega biogoriva ali drugega tekočega 
goriva izpolnjujejo trajnostna merila iz 
člena 17(3) do (5). Komisija lahko ugotovi, 
da ti sistemi vsebujejo natančne podatke za 
obveščanje o ukrepih za zaščito območij, ki 
zagotavljajo bistvene ekosistemske storitve 
v izrednih razmerah (na primer zaščita 
porečij, obvladovanje erozije), za zaščito 
tal, vode in zraka, sanacijo degradiranih 
zemljišč, izogibanje prekomerni porabi 
vode na območjih, kjer vode primanjkuje, 
in vidikih iz drugega pododstavka 
člena 17(7). Komisija lahko za namene 
člena 17(3)(b)(ii) prizna tudi zavarovana 
območja za ohranjanje redkih, prizadetih 
ali ogroženih ekosistemov ali vrst, ki jih 
priznavajo mednarodni sporazumi ali so 
uvrščena na sezname medvladnih 
organizacij ali Mednarodne zveze za 
ohranjanje narave.“

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v odstavku 5 se zadnji stavek črtano
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nadomesti z naslednjim:
„Za ta namen je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b).“

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: črtano
„Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge VIII 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
vključno s pregledom predlaganih 
vrednosti posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za skupine pridelkov, uvedbo 
novih vrednosti na dodatnih ravneh 
razčlenitve (tj. na ravni surovin), po 
potrebi vključitvijo dodatnih vrednosti, če 
se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.“

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -d
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) v odstavku 7 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano
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‘7. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi s prilagoditvijo Priloge V 
tehničnemu in znanstvenemu napredku, 
tudi z dodajanjem vrednosti za nove 
postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali 
drugih surovin in s spreminjanjem 
metodologije, določene v delu C“.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8
Direktiva 2009/28/ES
Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Člen 21 se črta. 8. V členu 21 se črta odstavek 2.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 2 – točka 8 – podtočka a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 21a
Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva brez emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč
1. Za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva se šteje, da so ocenjene emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč enake nič v naslednjih primerih:
(a) pri običajnih biogorivih do vrednosti, 
ki ni višja kot 5 % končne porabe energije 
v prometu leta 2020 in v naslednjih letih;



AD\934268SL.doc 29/37 PE508.068v02-00

SL

(b) pri običajnih biogorivih, pri katerih je 
vrednost višja od vrednosti iz točke (a) 
tega odstavka, če se pridobijo iz biomase 
brez učinka posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, kakor je opredeljeno v Prilogi 
VIII;

(c) pri naprednih biogorivih.
2. Komisija do 31. decembra 2014 določi 
in objavi smernice za nacionalne sheme 
izdajanja potrdil o biomasi brez učinka 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
pridelovalce ali proizvajalce take biomase. 
Vse države članice do 31. decembra 2014 
predložijo nacionalne sheme izdajanja 
potrdil o biomasi brez učinka posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za pridelovalce 
in proizvajalce te biomase, Komisija pa te 
nacionalne sheme, zlasti ustreznost 
predvidenih ukrepov posameznih držav 
članic, oceni ob upoštevanju potrebe, da 
se izdajanje potrdil vključi v prostovoljne 
trajnostne sheme, ki jih je odobrila 
Komisija.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2009/28/ES
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. V členu 22 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

črtano

‘2. Pri ocenjevanju neto prihrankov emisij 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
biogoriv lahko države članice za namen 
poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične 
vrednosti, navedene v delih A in B Priloge 
V, ter dodajo ocene za emisije zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII.“
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov 
19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c) ter
členov 19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilu se po potrebi priloži 
zakonodajni predlog, ki temelji na 
najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, za uvedbo ocenjenih faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ki 
jih bo treba uporabljati od 1. januarja 
2021, ter pregled učinkovitosti spodbud za 
biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe 
zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo 
za prehrano, v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

črtano
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Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sporočijo Komisiji 
besedila glavnih določb nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

črtano

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Priloga I – točka 1
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Del C Priloge IV se spremeni: črtano
(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:
‘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) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta 
CO2 na enoto energije biogoriva (v 
megajoulih));
CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je 
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raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 
let pred pridobitvijo surovine, kar koli je 
pozneje;
CSA = zaloga ogljika na enoto površine,
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira 
več kot eno leto, vrednost CSA znaša 
toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na 
enoto površine po 20 letih ali ko pridelek 
dozori – odvisno od tega, kaj je prej, ter
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz biogoriva na enoto površine na 
leto).“
(b) točki 8 in 9 se črtata.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Priloga I – točka 2
Direktiva 98/70/ES
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2) Doda se naslednja Priloga V: črtano
„Priloga V

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Priloga II – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Del C Priloge V se spremeni: črtano
(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:
‘7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi 
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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) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
pri čemer je
el = letne emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika 
na podlagi spremenjene rabe zemljišča 
(merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta 
CO2 na enoto energije biogoriva (v 
megajoulih));
CSR = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z referenčno rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je 
raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 
let pred pridobitvijo surovine, kar koli je 
pozneje;
CSA = zaloga ogljika na enoto površine, 
povezana z dejansko rabo zemljišča 
(merjena kot masa (v tonah) ogljika na 
enoto površine, vključno z zemljo in 
vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira 
več kot eno leto, vrednost CSA znaša 
toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na 
enoto površine po 20 letih ali ko pridelek 
dozori – odvisno od tega, kaj je prej, ter
P = produktivnost pridelka (merjena kot 
energija iz pogonskega biogoriva ali 
drugega tekočega biogoriva na enoto 
površine na leto).“
(b) točki 8 in 9 se črtata.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(2) Doda se naslednja Priloga VIII:

„Priloga VIII
Del A. Ocenjene emisije iz surovin za pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč

Skupina surovin Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč (gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba 

12

Rastline za pridelavo sladkorja 13

Oljnice 55

Del B. Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, za katere se šteje, da so ocenjene 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč enake nič
Za pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, proizvedena iz naslednjih kategorij 
surovin, se šteje, da so ocenjene emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč enake 
nič:

(a) surovine, ki niso vključene v del A te priloge;
(b) surovine, katerih pridelava je povzročila neposredno spremembo v rabi 

zemljišča, tj. spremembo iz ene od naslednjih kategorij površin zemljišč, ki 
jih uporablja IPPC (gozdna zemljišča, travinja, mokrišča, naselja ali druga 
zemljišča), v kmetijsko zemljišče ali kmetijsko zemljišče s trajnicami1. V 
takšnem primeru se bi morala ,vrednost emisij zaradi neposrednih sprememb 
v rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z odstavkom 7 dela C Priloge V.

________________________

1  Trajnice so opredeljene kot večletne poljščine, ki se običajno ne pospravljajo letno, na primer hitro 
rastoče grmovnice in oljna palma, opredeljene v (2010/C 160/02).

Predlog spremembe

deleted
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Priloga II – točka 2 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Doda se naslednja Priloga VIII:

„A. Biomasa brez učinka posrednih sprememb v rabi zemljišč je, kakor je podrobno 
opredeljeno s postopki, ki jih odobri Komisija, v odobreni nacionalni shemi:

1. biomasa, pridelana kot druga letna poljščina na območju, ki se pred tem ni 
uporabljalo za gojenje druge letne poljščine;

2. biomasa, ki je posledica večjega donosa, ki ga ne bi bilo brez povpraševanja iz 
sektorja biogoriv, kakor je podrobno razloženo v delu B te priloge;

B. Analiza intenzifikacije poljščin

1. V nacionalni shemi se lahko biomasa potrdi kot biomasa brez učinka posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za vsako sorto gojenih poljščin, za katere se uporabi 1 % ali 
več ornih zemljišč v tej državi članici (ali vsaki tretji državi, ki želi posredovati 
nacionalno shemo), do količine, pri kateri tonaža te poljščine iz dela B.4 presega njeno 
tonažo iz dela B.3.

2. Za vsako sorto gojene poljščine, za katero se je v letu 2008 uporabilo 1 % ali več 
ornih zemljišč te države članice (ali vsake tretje države, ki želi posredovati nacionalno 
shemo) država izračuna povečanje letnega donosa te poljščine na svojem ozemlju, tako 
da izračuna kombinirani donos z uporabo osnovnega triletnega povprečja in končnega 
triletnega povprečja.

a) Izhodiščno triletno povprečje je povprečna tonaža te poljščine na hektar v letih 
1997, 1998 in 1999.

b) Končno triletno povprečje je povprečna tonaža te poljščine na hektar v letih 2006, 
2007 in 2008.

c) Domneven letni donos je povečanje donosa (izraženo v odstotkih), ki bi nastalo s 
povečanjem donosa od izhodiščnega triletnega povprečja do končnega triletnega 
povprečja v devetih letih.  Če je rezultat tega izračuna enak nič ali negativni vrednosti, 
je domneven donos za to poljščino enak nič.

3. Vsaka država članica (ali vsaka tretja država, ki želi posredovati nacionalno shemo) 
pripravi tabelo za vsako sorto gojenih poljščin, za katero se je leta 2008 uporabilo 1 % 
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ali več ornih zemljišč te države, v kateri se je domnevalo, da donos iz leta 2007 ustreza 
končnemu triletnemu povprečju za to poljščino in se nato pričakovani donosi za to 
poljščino izračunajo za vsako leto v obdobju od 2008 do 2020, tako da se vsako leto 
donos povečuje za domnevni letni pridelek za to poljščino. Država članica (ali druga 
tretja država, ki želi posredovati nacionalno shemo) ta ocenjen donos za vsako zadevno 
leto pomnoži z dejansko površino ornih zemljišč, na katerih se je v posameznem letu 
gojila ta poljščina.

4. Dejanski donos za poljščino v vsakem letu je končna determinanta države članice 
(ali druge države, ki želi posredovati nacionalno shemo) za povprečni donos poljščine 
na hektar na njenem ozemlju. Država dejanski donos za zadevno leto pomnoži z 
dejansko površino ornih zemljišč, na katerih se je v tem letu gojila ta poljščina.“

________________________

1 Trajnice so opredeljene kot večletne poljščine, ki se običajno ne pospravljajo letno, 
na primer hitro rastoče grmovnice in oljna palma, opredeljene v Sporočilu Komisije o 
praktičnem izvajanju trajnostnega sistema EU za biogoriva in druga tekoča biogoriva in 
pravilih upoštevanja za biogoriva (2010/C 160/02).

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Doda se naslednja Priloga IX: črtano
„Priloga IX
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