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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o 
kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0595),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 192(1) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0337/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za razvoj, Odbora za kmetijstvo in 
razvoj podeželja, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za mednarodno trgovino ter 
Odbora za promet in turizem (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

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 
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.

(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. To povpraševanje se lahko 
zadovolji bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje s povečanjem kmetijske 
produktivnosti, čeprav lahko povzroči 
negativne okoljske vplive, kot so izguba 
biotske raznovrstnosti, pomanjkanje vode, 
erozija tal ter onesnaženje voda in tal,
bodisi z vključitvijo nekmetijskih zemljišč 
na drugih lokacijah v proizvodnjo. Ta 
primer pomeni posredno spremembo v rabi 
zemljišč in lahko, če vključuje spremembo 
namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov ter izgubo biotske 
raznovrstnosti, če vključuje zemljišča z 
veliko biotsko raznovrstnostjo. 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.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 19(6) Direktive 2009/28/ES ter 
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člen 7d(6) Direktive 1998/70/ES določata, 
da se upoštevajo učinek posrednih 
sprememb v rabi zemljišč na emisije 
toplogrednih plinov in ukrepi, ki bi 
ustrezali temu vplivu in upoštevali nujnost 
zaščite obstoječih naložb. 

Or. fr

Predlog spremembe 3

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.

(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 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. Poleg tega poraba 
biogoriv v državah članicah vpliva na 
nihanje cen hrane, lahko pa vpliva tudi 
na svetovno varnost hrane. Zato je treba 
upoštevati posredne spremembe v rabi 
zemljišč, da se zagotovi, da viri 
potencialnih emisij ne bodo vplivali na 
cilje politike Unije na področju 
obnovljivih energij in zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. Za zmanjševanje 
posrednih sprememb v rabi zemljišč je 
pomembno razlikovati med skupinami 
poljščin, kot so oljnice, žitarice, rastline za 
pridelavo sladkorja, in druge poljščine, ki 
vsebujejo škrob.
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Or. fr

Predlog spremembe 4

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, 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 spodbujati le 
napredna biogoriva z nizkimi ocenjenimi 
vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč 
in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov.

Or. fr
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Predlog spremembe 5

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 
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. Prav tako je bistveno zagotoviti, 
da bodo politike Unije na področju 
odpadkov skladne ter da bo za te odpadke 
veljala hierarhija ravnanja z odpadki, kot 
jo določa člen 4 Direktive 2008/98/ES. Ne 
bi smelo priti do negativnih pobud, ki bi 
lahko škodile izvajanju te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 6

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 

črtano
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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.

Or. fr

Obrazložitev

Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije je upravičena, vendar ne bi smela biti 
vsesplošna. Pri njeni določitvi je treba pri izračunu prihrankov emisij toplogrednih plinov 
upoštevati dejavnike posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 7

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 
pričakovanja upravljavcev glede teh 
obratov.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije je upravičena, vendar ne bi smela biti 
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vsesplošna. Pri njeni določitvi je treba pri izračunu prihrankov emisij toplogrednih plinov 
upoštevati dejavnike posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 8

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. 

(11) Da bi zagotovili verodostojnost in 
celovitost ciljev Unije na področju 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter 
biogoriv, je treba pri izračunu prihrankov 
emisij toplogrednih plinov, ki jih 
zahtevajo trajnostna merila iz direktiv 
2009/28/ES in 1998/70/ES, upoštevati 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Prav tako je treba za dosego cilja 
člena 7a(2) Direktive 1998/70/ES 
upoštevati emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, da bi zagotovili 
ustrezne spodbude za biogoriva z nizkim 
učinkom posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Biogorivom iz surovin, ki ne 
povzročajo dodatnega povpraševanja po 
zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih 
surovin, bi bilo treba določiti faktor emisij 
nič. 

Or. fr

Obrazložitev

Z upoštevanjem dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč pri izračunu prihrankov emisij 
toplogrednih plinov bi se izognili vključitvi biogoriv z nizkim negativnim učinkom in 
spodbudili proizvodnjo tistih, ki zagotavljajo znatnejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi dosegli cilj za obnovljive vire 
energije v prometu z zmanjševanjem 
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negativnih učinkov zaradi sprememb v 
rabi zemljišč, bi morali spodbuditi 
proizvodnjo in rabo električne energije iz 
obnovljivih virov in energetsko 
učinkovitost. Države članice bi si torej 
morale prizadevati za večjo energetsko 
učinkovitost in manjšo skupno porabo 
energije v prometu ter pri tem spodbujati 
dajanje na trg električnih vozil ter 
vključitev električne energije iz 
obnovljivih virov v prometu. Prav tako bi 
morale imeti države članice pravico, da 
svoja finančna sredstva, ki so sedaj v 
celoti ali delno usmerjena k doseganju 
energije iz biogoriv, pridelanih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, sladkorja, oljnic in drugih na 
zemljiščih gojenih energetskih poljščin, 
vlagajo v obnovljive vire energije, zlasti 
vetrno, sončno in geotermalno energijo 
ter energijo plimovanja, ki veljajo za 
obnovljive in trajnostne.

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Gozdovi zagotavljajo številne 
okoljske, gospodarske in socialne koristi 
ter zadovoljujejo osnovne življenjske 
potrebe, kot sta vzdrževanje biotske 
raznovrstnosti in funkcij ekosistema ter 
varovanje podnebnega sistema. Rastoče 
povpraševanje po gozdni biomasi, kot so 
lesni in gozdarski ostanki, ki se uporablja 
za pridelavo celuloze in papirja, gradnjo 
ali ogrevanje in elektriko, v povezavi z 
institucionalnimi in upravnimi 
pomanjkljivostmi v številnih regijah še 
naprej škoduje trajnostnemu upravljanju 
gozdov ter z degradacijo in krčenjem 
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gozdov ogroža biotsko raznovrstnost. Tako 
je tudi v mokriščih. Obstoječa trajnostna 
merila se ne zmorejo odzvati na take 
grožnje. Če ni ustreznih trajnostnih meril, 
ki bi bila temu prilagojena, zlasti glede 
degradacije gozdov, se lahko surovine iz 
obstoječih gozdov, drugih gozdnih 
zemljišč in mokrišč uporabljajo za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv ali drugih 
tekočih biogoriv le, če so dokazano 
trajnostna. Ker lahko gozdni nasadi za 
proizvodnjo biogoriv povzročijo emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, bi morali to tveganje obravnavati 
kot trajnostno merilo. 

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11c) Raba zemljišča za pridelavo biogoriv 
ne bi smela povzročiti selitve avtohtonih 
in lokalnih skupnosti. Zato bi bilo treba 
zemljišča v Uniji še posebej zaščititi.

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11d) Pripraviti bi bilo treba ustrezne 
ukrepe za zaščito obstoječih naložb. Zato 
bi bilo treba iz spremenjenih zahtev o 
zmanjšanju toplogrednih plinov iz te 
direktive začasno izvzeti del obstoječe 
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proizvodnje. Direktiva torej ne posega v 
upravičena pričakovanja upravljavcev teh 
obratov.

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11e) Direktivi 1998/70/ES in 2009/28/ES 
določata različno obravnavanje surovin, 
glede na to, ali gre za odpadke, ostanke ali 
soproizvode. Ker te kategorije niso 
opredeljene, prihaja do negotovosti, ki bi 
lahko ovirale njihovo učinkovito uporabo 
in upoštevanje. Zato bi bilo treba 
oblikovati okvirni seznam surovin, ki 
sodijo v različne kategorije. 

Or. fr

Predlog spremembe 14

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 

(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, pravili o upoštevanju hierarhije 
ravnanja z odpadki, merili in geografskim 
obsegom za določanje travinja z visoko 
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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.

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.

Or. fr

Predlog spremembe 15

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, ki bi lahko vključevali 
uvedbo ukrepov za zagotavljanje trajnosti 
naprednih biogoriv v trajnostni sistem.

Or. fr

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 2 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. V člen 2 se doda naslednja točka:
„9a) ,surovine iz neživilske celuloze‘ 
pomenijo energetske poljščine, ki se ne 
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uporabljajo za prehrano, pridelane na 
zemljiščih za proizvodnjo bioenergije, kot 
so miskant in druge trave za energetske 
namene ter nekatere sorte sirka in 
industrijske konoplje, razen vrst z veliko 
vsebnostjo lignina, kot so drevesa.“

Or. fr

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 2 – točka 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. V člen 2 se doda naslednja točka:
„9b) ,surovine iz neživilske lesne celuloze‘ 
pomenijo energetske lesnate rastline, 
pridelane na zemljiščih, kot so hitro 
rastoči panjevci in gozdovi.“

Or. fr

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 2 – točka 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1b. V člen 2 se doda naslednja točka:
„9c ,neposredna sprememba v rabi 
zemljišč‘ pomeni spremembo v rabi 
zemljišča glede na šest kategorij pokritosti 
zemljišča, ki jih uporablja IPCC (gozdna 
zemljišča, travinje, obdelovalne površine, 
mokrišča, naselbine in druga zemljišča), 
in sedmo kategorijo, trajnicami, tj. zlasti 
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večletnimi poljščinami, katerih stebla se 
običajno ne žanjejo vsako leto, kot sta 
hitro rastoči panjevec in oljna palma.“

Or. fr

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 1 – točka -1 c (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 2 – točka 9 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1c. V člen 2 se doda naslednja točka:
„9d ,tekoča ali plinasta goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora‘ 
pomenijo plinasta ali tekoča goriva, ki 
niso biogoriva, katerih energijska 
vrednost izvira iz obnovljivih virov 
energije, ki niso biomasa, in se 
uporabljajo v prometu.“

Or. fr

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, naj se razjasni status tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora, za katere Komisija predlaga štirikratno upoštevanje. Bistveno vlogo pri 
dekarbonizaciji v prometu bosta v prihodnosti imeli tehnologiji „Power-to-Gas“ in „Power-
to-Liquid“.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2. Države članice od dobaviteljev 
zahtevajo, da kolikor mogoče postopoma 
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zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto 
energije iz goriva in energijo, dobavljeno 
do 31. decembra 2025, za do 10 % glede 
na izhodiščni standard za goriva iz 
odstavka 5(b). To zmanjšanje zajema:
a) 6 % do 31. decembra 2025. Države 
članice v okviru tega zmanjšanja od 
dobaviteljev zahtevajo, da izpolnijo 
naslednje vmesne cilje: 2 % do 31. 
decembra 2018 in 4 % do 31. decembra 
2022;
b) okvirni cilj dodatnih 2 % do 
31. decembra 2025 ob upoštevanju člena 
9(1)(h), ki bo dosežen z eno ali obema od 
naslednjih metod:
i) dobavo energije za transport, 
namenjene uporabi v katerem koli tipu 
cestnega vozila ali necestne mobilne 
mehanizacije (vključno s plovili za 
celinske plovne poti), kmetijskega ali 
gozdarskega traktorja ali plovila za 
rekreacijo;
ii) uporabo katere koli tehnologije 
(vključno z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika), ki lahko 
zmanjša emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu na enoto energije iz 
dobavljenega goriva ali energije;
c) okvirni cilj dodatnih 2 % do 31. 
decembra 2025 ob upoštevanju člena 
9(1)(i), ki se ga doseže z uporabo 
kreditov, pridobljenih v okviru 
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega 
protokola, in sicer pod pogoji, 
opredeljenimi v Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003, ki vzpostavljajo sistem 
za trgovanje s pravicami do emisij 
toplogrednih plinov v Skupnosti, za 
zmanjšanje v sektorju dobave goriva.“

Or. fr
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Obrazložitev

Da bi se dobaviteljem goriv olajšalo uresničevanje cilja šestodstotnega zmanjšanja emisij, ki 
ga predvideva Direktiva 1998/70/ES o kakovosti goriv, je zaželeno, da se ga prestavi na leto 
2025 (namesto 2020) in določijo smernice za njegovo izpolnitev.

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Okvirni seznam odpadkov, ostankov in 
soproizvodov je v prilogi Va.“

Or. fr

Obrazložitev

Nova priloga pojasnjuje status različnih uporabnih odpadkov, ostankov in soproizvodov.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se jih upošteva za namene 
iz odstavka 1, se ne proizvedejo iz 
surovine, pridobljene na zemljišču z 
visoko zalogo ogljika, tj. zemljišču, ki je 
imelo januarja 2008 ali pozneje enega od 
naslednjih statusov, ne glede na to, ali so 
ga obdržala ali ne:
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a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je stalno ali 
večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo,
razen če je dokazano, da pridobivanje teh 
surovin koristi biotski raznovrstnosti;
b) drugi naravno obnovljeni gozdovi tj. 
zemljišče, ki zajema več kot pol hektarja, 
poraslo z drevesi, višjimi od 5 metrov, 
katerih krošnje pokrivajo več kot 10 % 
površine, ali drevesi, ki lahko te pragove 
dosežejo in situ, kjer prevladujejo 
avtohtone ali vnesene vrste in so jasno 
vidne sledi človekovih dejavnosti, razen če 
se dokaže, da se s tem gozdnatim 
območjem gospodari trajnostno, da 
njegova rast zadostuje obstoječim 
zahtevam za uporabo gozdnih proizvodov, 
ki pri tem nastanejo, ter dodatnim 
zahtevam za doseganje cilja iz člena 3(4) 
Direktive 2009/28/ES, ne da bi s tem 
škodovali dobremu okoljskemu stanju ali 
trajnostnemu gospodarjenju;
c) gozdni nasadi, tj. gozdovi, v katerih 
prevladujejo zasajena in/ali namerno 
posejana drevesa, razen če se dokaže, da 
se s tem gozdnatim območjem gospodari 
trajnostno, da njegova rast zadostuje 
obstoječim zahtevam za uporabo gozdnih 
proizvodov, ki pri tem nastanejo, ter 
dodatnim zahtevam za doseganje cilja 
člena 3(4) Direktive 2009/28/ES, ne da bi 
s tem škodovali dobremu okoljskemu 
stanju ali trajnostnemu gospodarjenju.“

Or. fr

Obrazložitev

Obstoječa trajnostna merila je treba prilagoditi, da bi preprečili degradacijo gozdov, ki je 
posledica novih zahtev in konkurenčne uporabe gozdne biomase za energijo in pridobivanje 
proizvodov. Definicije gozdov je treba uskladiti z najnovejšo mednarodno nomenklaturo 
(FAO).
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 b – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) doda se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne pridobivajo iz surovin, 
pridobljenih v gozdnih nasadih, kamor 
spadajo tudi hitro rastoči panjevci in 
gozdovi, dokler se za surovine iz lesne 
celuloze ne določi posebna vrednost 
dejavnika posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za izračun vpliva pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv na 
toplogredne pline iz člena 7d ter dokler 
niso določena posebna trajnostna merila 
za uporabo gozdne biomase za energetske 
namene, vključno s pogonskimi biogorivi 
in drugimi tekočimi biogorivi.“

Or. fr

Obrazložitev

Gozdarski ostanki novih gozdnih nasadov (po letu 2008) ne bi smeli biti dovoljeni, dokler se 
pri metodi izračuna ne uvede posebna vrednost dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč 
ter določijo trajnostna merila za uporabo gozdne biomase za energetske namene.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b c (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 b – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) doda se naslednji odstavek 5b:
“5b. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne pridobivajo iz surovin, 
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pridobljenih iz kmetijskih ostankov, razen 
če se dokaže, da ta odvzem ne bo povzročil 
degradacije kmetijskih in ekosistemskih 
funkcij. Količina kmetijskih ostankov, ki 
mora ostati na zemljišču zaradi okoljskih 
razlogov, se določi na podlagi 
regionalnih, po potrebi pa tudi 
biogeografskih podregionalnih 
značilnosti, med katere med drugim 
spadajo organska sestava tal, rodovitnost 
tal, sposobnost zadrževanja vode in 
sekvestracija ogljika. Ta odstavek ne 
pokriva surovin iz kmetijskih ostankov, ki 
nastanejo pri predelavi rastline v živilo ali 
druge proizvode.“

Or. fr

Obrazložitev

Kmetijski ostanki imajo ekološko in agronomsko vrednost, saj zagotavljajo hranila ter 
preprečujejo erozijo tal in osiromašenje biotske raznovrstnosti. Pretirano odstranjevanje 
kmetijskih ostankov, kot so slama in stebla, med nabiranjem poljščin lahko ogrozi okoljske 
funkcije. Njihova uporabnost v proizvodnji biogoriv je torej odvisna od regije.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka b d (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 b – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) doda se naslednji odstavek 5c:
„5c. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovin, 
pridobljenih na zemljiščih, razen če se 
upoštevajo pravice tretjih oseb do uporabe 
in posesti zemljišč, vključno z njihovim 
predhodnim prostovoljnim in 
informiranim soglasjem ter sodelovanjem 
institucij, ki jih predstavljajo.“

Or. fr
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Za namene člena 7a in člena 7b(2) se 
prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv izračuna na 
naslednji način:
(a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese biogoriv, ki vključuje vrednosti 
za posredne spremembe v rabi zemljišč, 
navedene v Prilogi V, določena v delu A 
ali B Priloge IV in če je vrednost el za ta 
biogoriva ali tekoča biogoriva, 
izračunana v skladu s točko 7 dela C 
Priloge IV, enaka ali manjša od nič, z 
uporabo te privzete vrednosti;
(b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge IV; ali
(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
vsote elementov formule iz točke 1 
dela C Priloge IV, kjer se lahko za 
nekatere elemente uporabijo razčlenjene 
privzete vrednosti iz dela D ali E 
Priloge IV, in dejanskih vrednosti, 
izračunanih v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge IV, za vse 
druge elemente, razen vrednosti eiluc, za 
katero je treba uporabiti vrednosti, 
navedene v Prilogi V.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba metode izračuna, da bi se upošteval dejavnik posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka -a a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 7 d – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) doda se naslednji odstavek 1a:
„Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 10a v zvezi z vključitvijo v 
Prilogo IV postopka za izračun emisij 
toplogrednih plinov iz tekočih ali plinastih 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, s katerim se preverja, ali so te 
emisije v skladu s členom 7b. Ti 
delegirani akti se sprejmejo do 
31. decembra 2015.“

Or. fr

Predlog spremembe 28

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, če se na 
trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, 
pregledom kategorij biogoriv, katerim so 
za emisije zaradi posredne spremembe v 

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje 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, če se na trgu pojavijo 
nove surovine za biogoriva, upoštevanjem 
emisij toplogrednih plinov pri prevozu 
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rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, ter 
razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze.“

surovin, 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.“

Or. fr

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje 31. decembra 2015 v 
Prilogo V vključi vrednosti emisij zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze in te vrednosti vključi v izračun 
vpliva pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv na emisije toplogrednih 
plinov, kot je določeno v tem členu.

Or. fr

Obrazložitev

Proizvodnja biogoriv iz rastlin, ki se ne uporabljajo za prehrano, kot so drevesa ali trave, tudi 
povzroča posredne spremembe v rabi zemljišč, kar je treba upoštevati, da ne bi bile 
neupravičeno diskriminirane druge vrste surovin.

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) doda se naslednji odstavek 6a:
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„6a. Da bi zaščitili naložbe, ki so bile že 
izvedene, se do 31. decembra 2017 emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz Priloge V te direktive ne 
upoštevajo pri izračunu iz odstavka 1 za 
del porabe biogoriv iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja, oljnic ali drugih 
vrst rastlin za proizvodnjo energije, 
pridelanih na zemljiščih, v višini porabe iz 
leta 2010 v posameznih državah članicah, 
če ta biogoriva omogočajo vsaj 45-
odstotne prihranke emisij toplogrednih 
plinov. Države članice določijo, kako bodo 
to izjemo izvajale v obratih za proizvodnjo 
biogoriv na podlagi njihove povprečne 
proizvodnje od leta 2010 do leta 2012. O 
tem in o količinah biogoriv, ki se na to 
nanašajo, vsako leto poročajo Komisiji.“

Or. fr

Obrazložitev

Obstoječe naložbe v proizvodnjo teh biogoriv je treba zaščititi in do leta 2017 se njihova 
proizvodnja ne bi smela upoštevati pri dejavniku posrednih sprememb v rabi zemljišč, kot je 
določeno v členu 7d(6) Direktive 1998/70/ES.

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) doda se naslednji odstavek 6b:
„6b. Od 1. januarja 2018 do 31. decembra 
2020 se emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč iz Priloge V te 
direktive ne upoštevajo pri izračunu iz 
odstavka 1 za del porabe biogoriv iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, 
oljnic ali drugih vrst rastlin za 
proizvodnjo energije, pridelanih na 
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zemljiščih, v višini porabe iz leta 2008, če 
ta biogoriva omogočajo vsaj 50-odstotne 
prihranke emisij toplogrednih plinov. Če 
pa te surovine zaradi upoštevanja emisij 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz Priloge V ne izpolnjujejo 
trajnostnih meril iz člena 7b(2), niso 
upravičene do finančne podpore iz 
člena 17(1)(c) Direktive 2009/28/ES.“

Or. fr

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da bi izjemo podaljšali do leta 2020 in da bi ukinili javna sredstva za 
surovine, ki ne zagotavljajo zadostnih prihrankov emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 10a „Člen 10a

Izvajanje pooblastila Izvajanje pooblastila
1. Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejetje delegiranih aktov pod pogoji, 
določenimi v tem členu.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.

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

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 

3. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(1a), 
7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 10(1) 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 objavi v Uradnem listu Evropske unije 
ali na poznejši datum, ki je v njej določen.
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vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov.

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem takoj uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

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 členom
7a(5), drugim pododstavkom člena 7b(3), 
členi 7d(1b), 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3) in 
10(1), 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.“

Or. fr

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(p) ,odpadki‘ so opredeljeni kakor v 
členu 3(1) Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv. Ta 
kategorija ne zajema snovi, ki so bile 
namerno spremenjene ali onesnažene, da bi 
ustrezale tej opredelitvi.“

„(p) ,odpadek‘, kakor je opredeljen v 
členu 3(1) Direktive 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv, pomeni 
vsako snov ali predmet, ki ga imetnik 
zavrže ali namerava ali mora zavreči, 
glede statusa odpadka pa se opravi 
neodvisno preverjanje in potrjevanje 
skladnosti s hierarhijo ravnanja z odpadki 
iz člena 4 navedene direktive ali s 
primerljivim programom za preprečevanje 
odpadkov in ravnanje z njimi. Ta 
kategorija ne zajema snovi, ki so bile 
namerno spremenjene ali onesnažene, da bi 
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ustrezale tej opredelitvi.“

Or. fr

Obrazložitev

Poleg opredelitve odpadkov v skladu z okvirno direktivo o odpadkih, mora zanje veljati 
hierarhija ravnanja z odpadki iz člena 4 navedene direktive.  Poleg tega je treba v EU in 
zunaj nje opraviti neodvisno preverjanje in potrjevanje skladnosti s to hierarhijo, zlasti zaradi 
tveganja goljufij pri uporabi uporabljenega olja za kuhanje.

Predlog spremembe 34

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 člen 2 se doda naslednja točka:
„(pa) ,surovine iz neživilske celuloze‘ 
pomenijo energetske poljščine, ki se ne 
uporabljajo za prehrano, pridelane na 
zemljiščih za proizvodno bioenergije, kot 
so miskant in druge trave za energetske 
namene ter nekatere sorte sirka in 
industrijske konoplje, razen vrst z veliko 
vsebnostjo lignina, kot so drevesa.“

Or. fr

Predlog spremembe 35

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 člen 2 se doda naslednja točka:
„(pb) ,surovine iz neživilske lesne 
celuloze‘ pomenijo energetske lesnate 
rastline, pridelane na zemljiščih, kot so 
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hitro rastoči panjevci in gozdovi.“

Or. fr

Predlog spremembe 36

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 člen 2 se doda naslednja točka:
„(pc) ,soproizvodi‘ pomenijo surovine, ki 
imajo tržno vrednost ali se uporabljajo kot 
alternativne možnosti, in materiale, ki so v 
smislu ekonomske vrednosti pomemben 
del v postopku proizvodnje, ali materiale v 
primerih, ko je bil glavni postopek 
namenoma spremenjen, da bi bila 
proizvedena večja količina ali drugačna 
kakovost materiala v škodo glavnega 
proizvoda.“

Or. fr

Predlog spremembe 37

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. V člen 2 se doda naslednja točka:
„(pd) ,tekoča ali plinasta goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora‘ 
pomenijo plinasta ali tekoča goriva, ki 
niso biogoriva in izvirajo iz obnovljivih 
virov energije ter se uporabljajo v 
prometu.“
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Or. fr

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, naj se razjasni status tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora, za katere Komisija predlaga štirikratno upoštevanje. Bistveno vlogo pri 
dekarbonizaciji v prometu bosta v prihodnosti imeli tehnologiji „Power-to-Gas“ in „Power-
to-Liquid“.

Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. V člen 2 se doda naslednja točka:
„(pe) ,goriva iz obnovljivih virov‘ 
pomenijo tekoča in plinasta biogoriva in 
goriva iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora.“

Or. fr

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1f. V člen 2 se doda naslednja točka:
„(pf) ,neposredna sprememba v rabi 
zemljišča‘ pomeni spremembo v rabi 
zemljišča glede na šest kategorij pokritosti 
zemljišča, ki jih uporablja IPCC (gozdna 
zemljišča, travinje, obdelovalne površine, 
mokrišča, naselbine in druga zemljišča), 
in sedmo kategorijo, trajnicami, tj. zlasti 
večletnimi poljščinami, katerih stebla se 
običajno ne žanjejo vsako leto, kot sta 
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hitro rastoči panjevec in oljna palma.“

Or. fr

Predlog spremembe 40

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.“

Or. fr

Obrazložitev

Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije je upravičena, vendar ne bi smela biti 
nediskriminatorna. Pri njeni določitvi je treba v izračunu prihrankov emisij toplogrednih 
plinov upoštevati dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v točki (b) se doda naslednji stavek: črtano
„Ta alinea ne posega v člen 17(1)a in člen 
3(4)d;“
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Or. fr

Obrazložitev

Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije je upravičena, vendar ne bi smela biti 
nediskriminatorna. Pri njeni določitvi je treba v izračunu prihrankov emisij toplogrednih 
plinov upoštevati dejavnike posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka ii
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.“

Or. fr

Obrazložitev

Omejitev proizvodnje biogoriv prve generacije je upravičena, vendar ne bi smela biti 
nediskriminatorna. Pri njeni določitvi je treba v izračunu prihrankov emisij toplogrednih 
plinov upoštevati dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 43

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) doda se naslednja točka (ea): 
„(ea) Države članice lahko uresničijo del 
cilja iz odstavka 4 tako, da povečajo 
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uporabo energije iz obnovljivih virov 
glede na nacionalne cilje iz svojih 
nacionalnih akcijskih načrtov za 
obnovljivo energijo, oblikovanih v skladu 
s členom 4.“

Or. fr

Obrazložitev

Za države članice, ki presegajo svoj skupni cilj uporabe energije iz obnovljivih virov za 
leto 2020, je uveden prožni mehanizem.

Predlog spremembe 44

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doda se naslednji odstavek 4a:
„4a. Države članice morajo v skladu s 
ciljem iz odstavka 4 zmanjšati skupno 
porabo energije v prometu in tako 
povečati njegovo energetsko učinkovitost 
za najmanj 12 % glede na svoje sedanje 
napovedi skupne porabe energije v 
prometu za leto 2020.“

Or. fr

Obrazložitev

Treba bi bilo določiti cilj 12-odstotne energetske učinkovitosti v prometu in tako ustvariti 
sinergijo z ukrepi za prihranek emisij CO2 v vozilih ter spodbuditi razprave v državah 
članicah o prometni politiki.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) doda se naslednji odstavek 4b:
„4b. Države članice v skladu s ciljem iz 
odstavka 4 zagotovijo, da delež električne 
energije iz obnovljivih virov energije v 
prometu doseže najmanj 1,5 % skupne 
porabe energije v prometu leta 2020.“

Or. fr

Obrazložitev

Da bi spodbujali uporabo električne energije iz obnovljivih virov v prometu, poročevalka 
predlaga, naj se za električno energijo določi podcilj 1,5 %. Ta cilj je uresničljiv, saj je v 
nacionalnih napovedih držav članic za leto 2020 že predvidena 1,4-odstotna raven.

Predlog spremembe 46

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 4 se doda naslednji 
odstavek 3a:
„3a. Države članice najpozneje [leto dni 
po začetku veljavnosti te direktive] 
objavijo napoved ukrepov, ki jih 
nameravajo sprejeti za zagotovitev 
skladnosti s ciljem iz člena 3(4a), in jo 
pošljejo Komisiji.“

Or. fr

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 4 – odstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. V členu 4 se doda naslednji 
odstavek 3b:
„3b. Države članice najpozneje [leto dni 
po začetku veljavnosti te direktive] 
objavijo napoved ukrepov, ki jih 
nameravajo sprejeti za zagotovitev 
skladnosti s ciljem iz člena 3(4b), in jo 
pošljejo Komisiji.“

Or. fr

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Četrti pododstavek člena 15(2) se 
nadomesti z naslednjim:
„Potrdilo o izvoru ni povezano s 
spoštovanjem člena 3(1) s strani držav 
članic. Prenosi potrdil o izvoru, ločeno 
ali skupaj s fizičnim prenosom energije, 
ne vplivajo na odločitev držav članic, da 
uporabijo statistične prenose, skupne 
projekte ali skupne programe podpore 
za izpolnjevanje ciljev ali izračun 
končne bruto porabe energije iz 
obnovljivih virov v skladu s členom 5.“

Or. fr

Obrazložitev

Sistem potrdil o izvoru bi moral biti dostopen proizvajalcem, da bi lahko za tekoča ali 
plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora dokazali, da zadovoljujejo trajnostna 
merila, zlasti glede uporabe električne energije iz obnovljivih virov in prihrankov 
toplogrednih plinov.
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se doda naslednji 
pododstavek:
„Okvirni seznam odpadkov, ostankov in 
soproizvodov je v Prilogi IXa.“

Or. fr

Obrazložitev

Nova priloga pojasnjuje status različnih uporabnih odpadkov, ostankov in soproizvodov.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) odstavek 4 se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz točk 
(a), (b) in (c) odstavka 1, se ne 
proizvedejo iz surovin, pridobljenih na 
zemljišču z visoko zalogo ogljika, tj. 
zemljišču, ki je imelo januarja 2008 ali 
pozneje enega od naslednjih statusov, ne 
glede na to, ali ga je obdržalo ali ne:
(a) mokrišče, tj. zemljišče, ki je stalno ali 
večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo, 
razen če je dokazano, da pridobivanje teh 
surovin koristi biotski raznovrstnosti;
(b) drugi naravno obnovljeni gozdovi in 
gozdni nasadi, tj. zemljišče, ki zajema 
več kot pol hektarja, poraslo z drevesi, 
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višjimi od 5 metrov, katerih krošnje 
pokrivajo več kot 10 % površine, ali 
drevesi, ki lahko te pragove dosežejo in 
situ, kjer prevladujejo avtohtone ali 
vnesene vrste in so jasno vidne sledi 
človekovih dejavnosti, razen če se dokaže,
da se s tem gozdnatim območjem 
gospodari trajnostno, da njegova rast 
zadostuje obstoječim zahtevam za uporabo 
gozdnih proizvodov, ki pri tem nastanejo, 
ter dodatnim zahtevam za doseganje cilja 
iz člena 3(4), ne da bi s tem škodovali 
dobremu okoljskemu stanju ali 
trajnostnemu gospodarjenju;
(c) gozdni nasadi, tj. gozdovi, v katerih 
prevladujejo zasajena in/ali namerno 
posejana drevesa, razen če se dokaže, da 
se s tem gozdnatim območjem gospodari 
trajnostno, da njegova rast zadostuje 
obstoječim zahtevam za uporabo gozdnih 
proizvodov, ki pri tem nastanejo, ter 
dodatnim zahtevam za doseganje cilja 
člena 3(4), ne da bi s tem škodovali 
dobremu okoljskemu stanju ali 
trajnostnemu gospodarjenju;

Or. fr

Obrazložitev

Obstoječa trajnostna merila je treba prilagoditi, da bi preprečili degradacijo gozdov, ki je 
posledica novih zahtev in konkurenčne uporabe gozdne biomase za energijo in pridobivanje 
proizvodov. Opredelitve gozdov je treba uskladiti z najnovejšo mednarodno nomenklaturo 
(FAO).

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) doda se naslednji odstavek 5a:
„5a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
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biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1(a), (b) in (c), se ne pridobivajo 
iz surovin, pridobljenih v gozdnih 
nasadih, kamor spadajo tudi hitro rastoči 
panjevci in gozdovi, dokler se za surovine 
iz lesne celuloze ne določi posebna 
vrednost dejavnika posrednih sprememb v 
rabi zemljišč za izračun vpliva pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv na 
toplogredne pline iz člena 19 ter dokler 
niso določena posebna trajnostna merila 
za uporabo gozdne biomase za energetske 
namene, vključno s pogonskimi biogorivi 
in drugimi tekočimi biogorivi.“

Or. fr

Obrazložitev

Gozdarski ostanki novih gozdnih nasadov (po letu 2008) ne bi smeli biti dovoljeni, dokler se 
pri metodi izračuna ne uvede posebna vrednost dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč 
ter določijo trajnostna merila za uporabo gozdne biomase za energetske namene.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b c (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) doda se naslednji odstavek 5:
“5b. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1(a), (b) in (c), se ne pridobivajo 
iz surovin, pridobljenih iz kmetijskih 
ostankov, razen če se dokaže, da ta 
odvzem ne bo povzročil degradacije 
kmetijskih in ekosistemskih funkcij. 
Količina kmetijskih ostankov, ki mora 
ostati na zemljišču zaradi okoljskih 
razlogov, se določi na podlagi 
regionalnih, po potrebi pa tudi 
biogeografskih podregionalnih 
značilnosti, med katere med drugim 
spadajo organska sestava tal, rodovitnost 
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tal, sposobnost zadrževanja vode in 
sekvestracija ogljika. Ta odstavek ne 
pokriva surovin iz kmetijskih ostankov, ki 
nastanejo pri predelavi rastline v živilo ali 
druge proizvode.

Or. fr

Obrazložitev

Kmetijski ostanki imajo ekološko in agronomsko vrednost, saj zagotavljajo hranila ter 
preprečujejo erozijo tal in osiromašenje biotske raznovrstnosti. Pretirano odstranjevanje 
kmetijskih ostankov, kot so slama in stebla, med nabiranjem poljščin lahko ogrozi okoljske 
funkcije. Njihova uporabnost v proizvodnji biogoriv je torej odvisna od regije.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b d (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bd) doda se naslednji odstavek 5c:
„5c. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1(a), (b) in (c), se ne proizvedejo 
iz surovin, pridobljenih na zemljiščih, 
razen če se upoštevajo pravice tretjih oseb 
do uporabe in posesti zemljišč, vključno z 
njihovim predhodnim prostovoljnim in 
informiranim soglasjem ter sodelovanjem 
institucij, ki jih predstavljajo.“

Or. fr

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V členu 18 se doda naslednji 
odstavek 9a:
„9a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 25b v zvezi z določitvijo 
podrobnih pravil o neodvisnem 
preverjanju in potrjevanju skladnosti s 
hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 
Direktive 2008/98/ES ali s primerljivim 
programom za preprečevanje odpadkov in 
ravnanje z njimi. Ti delegirani akti se 
sprejmejo do 31. decembra 2015.“

Or. fr

Obrazložitev

Komisija bi morala določiti podrobna pravila o neodvisnem preverjanju in potrjevanju 
skladnosti iz člena 4 okvirne direktive o odpadkih, tudi za odpadke, uvožene iz tujine, kot je 
uporabljeno olje za kuhanje.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
«1. Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi uporabe pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv za namene člena 
17(2) se izračuna, kot sledi:
a) če je privzeta vrednost za prihranke 
emisij toplogrednih plinov za proizvodne 
procese biogoriv, ki vključuje vrednosti 
za posredne spremembe v rabi zemljišč iz 
Priloge VIII, določena v delu A ali B 
Priloge V in če je vrednost el za ta 
biogoriva ali tekoča biogoriva, 
izračunana v skladu s točko 7 dela C 
Priloge V, enaka ali manjša od nič, z 
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uporabo te privzete vrednosti;
b) z uporabo dejanske vrednosti, 
izračunane v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge V; ou
c) z uporabo vrednosti, izračunane kot 
vsote elementov formule iz točke 1 
dela C Priloge V, kjer se lahko za 
nekatere elemente uporabijo razčlenjene 
privzete vrednosti iz dela D ali E 
Priloge V, in dejanskih vrednosti, 
izračunanih v skladu z metodologijo, 
določeno v delu C Priloge V, za vse 
druge elemente, razen vrednosti eiluc, za 
katero je treba uporabiti vrednostiiz 
Priloge VIII.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba metode izračuna, da bi se upošteval dejavnik posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka -a a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-aa) doda se naslednji odstavek 1a:
„1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 25b v zvezi z vključitvijo 
postopka za izračun emisij toplogrednih 
plinov iz tekočih ali plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora, s
katerim se preverja njihova skladnost s 
členom 7, v Prilogo V. Ti delegirani akti 
se sprejmejo do 31. decembra 2015.“

Or. fr
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Predlog spremembe 57

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„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.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25b 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),
upoštevanjem toplogrednih plinov zaradi 
prevoza 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.“

Or. fr

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) v odstavku 6 se vstavi naslednji 
pododstavek:
„Komisija najpozneje 31. decembra 2015 
v Prilogo VIII vključi vrednosti emisij 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč za surovine iz neživilske celuloze 
in lesne celuloze in te vrednosti vključi v 
izračun vpliva pogonskih biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv na emisije 
toplogrednih plinov, kakor je določeno v 
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tem členu.“

Or. fr

Obrazložitev

Proizvodnja biogoriv iz rastlin, ki se ne uporabljajo za prehrano, kot so drevesa ali trave, tudi 
povzroča posredne spremembe v rabi zemljišč, kar je treba upoštevati, da ne bi bile 
neupravičeno diskriminirane druge vrste surovin.

Predlog spremembe 59

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cb) vstavi se naslednji odstavek 6:
„6a. Da bi zaščitili naložbe, ki so bile že 
izvedene, se do 31. decembra 2017 emisije 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz Priloge VIII k tej direktivi ne 
upoštevajo pri izračunu iz odstavka 1 za 
del porabe biogoriv iz žitaric in drugih 
poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin 
za pridelavo sladkorja, oljnic ali drugih 
vrst rastlin za proizvodnjo energije, 
pridelanih na zemljiščih, v višini porabe iz 
leta 2010 v posamezni državi članici, če ta 
biogoriva omogočajo vsaj 45-odstotne 
prihranke emisij toplogrednih plinov. 
Države članice določijo, kako bodo to 
izjemo izvajale v obratih za proizvodnjo 
biogoriv na podlagi njihove povprečne 
proizvodnje od leta 2010 do leta 2012. O 
tem in o količinah biogoriv, ki se na to 
nanašajo, vsako leto poročajo Komisiji.“

Or. fr

Obrazložitev

Obstoječe naložbe v proizvodnjo teh biogoriv je treba zaščititi in do leta 2017 se njihova 
proizvodnja ne bi smela upoštevati pri dejavniku posrednih sprememb v rabi zemljišč, kot je 
določeno v členu 19(6) Direktive 2009/28/ES.
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Predlog spremembe 60

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cc) vstavi se odstavek 6:
„6a. Od 1. januarja 2018 do 31. decembra 
2020 se emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč iz Priloge VIII k 
tej direktivi ne upoštevajo pri izračunu iz 
odstavka 1 za del porabe biogoriv iz žitaric 
in drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, 
oljnic ali drugih vrst rastlin za 
proizvodnjo energije, pridelanih na 
zemljiščih, v višini porabe iz leta 2008, če 
ta biogoriva omogočajo vsaj 50-odstotne 
prihranke emisij toplogrednih plinov. Če 
pa te surovine zaradi upoštevanja emisij 
zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz Priloge VIII ne izpolnjujejo 
trajnostnih meril iz člena 17(2) te 
direktive, količine biogoriv, ki se 
proizvajajo iz teh surovin niso upravičene 
do finančne podpore iz člena 17(1)(c).“

Or. fr

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da bi izjemo podaljšali do leta 2020 in da bi ukinili javna sredstva za 
surovine, ki ne zagotavljajo zadostnih prihrankov emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 2 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 23 – odstavek 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. v člen 23 se vstavi naslednji odstavek 
8a:
„8 a. Komisija najpozneje 31. decembra 
2015 predstavi poročilo o pozitivnih 
okoljskih in gospodarskih vplivih 
biogoriv, proizvedenih iz odpadkov, 
ostankov, soproizvodov ali surovin, ki niso 
pridobljena na zemljiščih. Pregledajo se 
predvsem okoljski vplivi, kot so 
toplogredni plini, biotska raznovrstnost, 
voda in rodovitnost tal. Upoštevajo se tudi 
potencialne ali izničene koristi teh surovin 
za druge vrste rabe, zlasti v proizvodnji 
izdelkov. Analizirani gospodarski vplivi 
zajemajo stroške proizvodnje, stroški 
morebitne uporabe teh surovin za druge 
namene ter donose iz naložb v 
energetskem sektorju, ki izhajajo iz rabe 
teh surovin pri proizvodnji naprednih 
pogonskih biogoriv in tekočih biogoriv, v 
celotnem življenjskem ciklu.“

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev čim večje preglednosti za investitorje je treba čim prej oceniti zaloge in 
trajnost uporabe surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji naprednih biogoriv.

Predlog spremembe 62

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 25b „Člen 25b

Izvajanje pooblastila Izvajanje pooblastila
1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, 
določenimi v tem členu.
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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), člena 
18(9a) in členov 19(1a), 19(5), 19(6) in 
19(7) se prenese na Komisijo za nedoločen 
čas od [datum začetka veljavnosti te 
direktive].

3. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov 
19(5), 19(6) in 19(7) 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. Pooblastilo iz člena 3(4)(d), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), člena 
18(9a) ter členov 19(1a), 19(5), 19(6) in 
19(7) 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.

4. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o 
tem takoj uradno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 
akt, o tem istočasno uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(6) in 19(7), 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 členom 
3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členom 
18(9a) ter členi 19(1a), 19(5), 19(6) in 
19(7), 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, 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.“

Or. fr

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 31. decembra 2017 Komisija do 31. decembra 2017 
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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.

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 izvajanje ustreznih trajnostnih 
meril 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.

Or. fr

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe 
goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 



PE508.236v01-00 48/62 PR\932900SL.doc

SL

pridelave surovin;
el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč; 
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega 
shranjevanja ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi presežne električne energije pri 
soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.“

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba metode izračuna, da bi se upošteval dejavnik posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga IV – del C – točka 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) doda se naslednji odstavek:
„19a. Emisije, ki nastanejo zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, eiluc, 
se izračunajo po Prilogi V.“

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba metode izračuna, da bi se upošteval dejavnik posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Priloga I – točka 1 – točka b b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IV – del C – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) doda se naslednji odstavek:
„19b. Emisije, ki nastanejo zaradi 
ekstrakcije ali pridelave (eec), neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč (el) ali 
posrednih sprememb v rabi zemljišč (eiluc) 
se morajo soproizvodom dodeliti na 
podlagi njihove energijske vsebnosti. 
Emisije, dodeljene soproizvodom, morajo 
šteti za dodatek emisijam, dodeljenim 
glavnemu proizvodu.“

Or. fr

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Priloga I – točka 2
Direktiva 98/70/ES
Priloga V – del B – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 trajnicami. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 
emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge IV.“

(b) surovine, katerih pridelava ne poteka 
na kmetijskih zemljiščih, zemljiščih, na 
katerih se gojijo trajnice, ali zemljiščih iz 
drugih kategorij površin zemljišč po IPPC 
(gozdna zemljišča, travinja, mokrišča), ki 
se uporabljajo za proizvodnjo prehrane in 
se obdelujejo oziroma ne obdelujejo, kot je 
kmetijska ali drevesno-pašna raba 
zemljišč.

Or. fr

Obrazložitev

Upravičeno se dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč ne upošteva pri proizvodnji, ki 
povzroča neposredne spremembe v rabi zemljišč, vendar je treba jasno navesti, da ni nujno, 
da se neposredne in posredne spremembe v rabi zemljišč med seboj vedno izključujejo.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Priloga V a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a) doda se naslednja Priloga Va:
„Priloga Va
Odpadki, ostanki in soproizvodi
A. Okvirni seznam kmetijskih ostankov
a) slama;
b) koruzna stebla, ličje in storži;
c) odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev;
d) oljne pogače, na primer sojine ali 
ogrščične pogače;
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e) grozdne, oljčne in druge sadne tropine 
in droži;
f) ostanki celuloznega dela sladkornega 
trsa;
g) luščine.
B. Okvirni seznam gozdarskih ostankov
a) krošnje;
b) veje;
c) štori;
d) listje;
e) žagovina;
f) sekanci in oblanci;
g) lesna celuloza.
C. Okvirni seznam ostankov v akvakulturi 
in ribištvu
a) alge;
b) ribje luskine, drobovje in odpadki.
D. Okvirni seznam ostankov predelave
a) surovi glicerin;
b) smola talovega olja;
c) živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za 
živalske stranske proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi.
E. Okvirni seznam odpadkov
a) uporabljeno olje za kuhanje;
b) del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih 
gospodinjskih odpadkov, ki so namenjeni 
za recikliranje v skladu s členom 11(2)(a) 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o odpadkih;
c) del biomase iz industrijskih odpadkov;
d) živalski gnoj in blato iz čistilnih 
naprav.
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F. Okvirni seznam odpadkov in ostankov, 
ki štejejo za soproizvode
a) kmetijski ostanki;
b) gozdarski ostanki;
c) živalske maščobe, ki v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1774/2002 sodijo v kategorijo 3;
d) živalski gnoj;
e) surovi glicerin.“

Or. fr

Obrazložitev

Nova priloga pojasnjuje status različnih odpadkov, ostankov in soproizvodov, ki se lahko 
uporabijo pri proizvodnji naprednih biogoriv.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Emisije toplogrednih plinov, ki 
nastanejo pri proizvodnji in uporabi 
biogoriv, se izračunajo po naslednji 
formuli:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

pri čemer je
E = skupne emisije zaradi uporabe 
goriva;
eec = emisije zaradi ekstrakcije ali 
pridelave surovin;
el = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč;
eiluc = letne emisije zaradi sprememb zalog 
ogljika, ki nastanejo zaradi posrednih 
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sprememb v rabi zemljišč; 
ep = emisije iz predelave;
etd = emisije zaradi prevoza in 
distribucije;
eu = emisije, ki nastanejo pri uporabi 
goriva;
esca = prihranki emisij iz akumulacije 
ogljika v tleh zaradi izboljšanega 
kmetijstva;
eccs = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in geološkega 
shranjevanja ogljika;
eccr = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi zajema in nadomestitve ogljika in
eee = prihranki emisij, ki nastanejo 
zaradi presežne električne energije pri 
soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 
strojev in opreme, se ne upoštevajo.“

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba metode izračuna, da bi se upošteval dejavnik posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) doda se naslednji odstavek:
„19a. Emisije, ki nastanejo zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, eiluc, 
se izračunajo v skladu s Prilogo VIII.“

Or. fr
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Obrazložitev

Sprememba metode izračuna, da bi se upošteval dejavnik posrednih sprememb v rabi 
zemljišč.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – točka b b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V – del C – točka 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) doda se naslednji odstavek:
„19b. Emisije, ki nastanejo zaradi 
ekstrakcije ali pridelave (eec), neposrednih 
sprememb v rabi zemljišč (el) ali 
posrednih sprememb v rabi zemljišč (eiluc) 
se morajo soproizvodom dodeliti na 
podlagi njihove energijske vsebnosti. 
Emisije, dodeljene soproizvodom, morajo 
šteti za dodatek emisijam, dodeljenim 
glavnemu proizvodu.“

Or. fr

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII – del B – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 trajnicami. V 
takšnem primeru bi se morala ,vrednost 

(b) surovine, katerih pridelava ne poteka 
na kmetijskih zemljiščih, zemljiščih, na 
katerih se gojijo trajnice, ali zemljiščih iz 
drugih kategorij površin zemljišč po IPPC
(gozdna zemljišča, travinja, mokrišča), ki 
se uporabljajo za proizvodnjo prehrane in 
se obdelujejo oziroma ne obdelujejo, kot je 
kmetijska ali drevesno-pašna raba 
zemljišč.
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emisij zaradi neposrednih sprememb v 
rabi zemljišč (el)‘ izračunati v skladu z 
odstavkom 7 dela C Priloge IV.“

Or. fr

Obrazložitev

Upravičeno se dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč ne upošteva pri proizvodnji, ki 
povzroča neposredne spremembe v rabi zemljišč, vendar je treba jasno navesti, da ni nujno, 
da se neposredne in posredne spremembe v rabi zemljišč med seboj vedno izključujejo.

Predlog spremembe 73

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ne bi smeli spodbujati uporabo soproizvodov, nastalih pri proizvodnji palmovega olja.

Predlog spremembe 74

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ob odsotnosti trajnostnih meril ni primerno spodbujati uporabo neposrednih stranskih 
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gozdnih produktov.

Predlog spremembe 75

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in 
furnirskih hlodov.

(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov in 
furnirskih hlodov ter papirne kaše.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu z načelom „kaskadne“ uporabe ne bi smeli spodbujati uporabo lesa, namenjenega 
za proizvodnjo papirne kaše.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX – del B – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) žagovina in oblanci.

Or. fr

Obrazložitev

Pri žagovini in oblancih se upošteva dvakratni in ne štirikratni multiplikacijski faktor.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Priloga II – točka 3 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a) Doda se naslednja Priloga IXa:
„Priloga IXa
Odpadki, ostanki in soproizvodi
A. Okvirni seznam kmetijskih ostankov
a) slama;
b) koruzna stebla, ličje in storži;
c) odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev;
d) oljne pogače, na primer sojine ali 
ogrščične pogače;
e) grozdne, oljčne in druge sadne tropine 
in droži;
f) ostanki celuloznega dela sladkornega 
trsa;
g) luščine.
B. Okvirni seznam gozdarskih ostankov
a) krošnje;
b) veje;
c) štori;
d) listje;
e) žagovina;
f) sekanci in oblanci;
g) lesna celuloza.
C. Okvirni seznam ostankov v akvakulturi 
in ribištvu
a) alge;
b) ribje luskine, drobovje in odpadki.
D. Okvirni seznam ostankov predelave
a) surovi glicerin;
b) smola talovega olja;
c) živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za 
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živalske stranske proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi.
E. Okvirni seznam odpadkov
a) uporabljeno olje za kuhanje;
b) del biomase iz mešanih komunalnih 
odpadkov, vendar ne ločenih 
gospodinjskih odpadkov, ki so namenjeni 
za recikliranje v skladu s členom 11(2)(a) 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o odpadkih;
c) del biomase iz industrijskih odpadkov;
d) živalski gnoj in blato iz čistilnih 
naprav.
F. Okvirni seznam odpadkov in ostankov, 
ki štejejo za soproizvode
a) kmetijski ostanki;
b) gozdarski ostanki.
c) živalske maščobe, ki v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1774/2002 sodijo v kategorijo 3;
d) živalski gnoj;
e) surovi glicerin.“

Or. fr

Obrazložitev

Nova priloga pojasnjuje status različnih odpadkov, ostankov in soproizvodov, ki se lahko 
uporabijo pri proizvodnji naprednih biogoriv.
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OBRAZLOŽITEV

V direktivi o obnovljivih virih energije je določen cilj, v skladu s katerim naj bi do leta 2020 
dosegli 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v skupni energetski porabi EU in 10-
odstotni delež tovrstne energije v prometnem sektorju. Hkrati je v direktivi o kakovosti goriv 
določen zavezujoč cilj 6-odstotnega zmanjšanja emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
za goriva, ki se uporabljajo v prometu in necestni mobilni mehanizaciji.

Glede prispevka biogoriv k uresničevanju teh ciljev obe direktivi določata trajnostna merila, 
ki zajemajo najnižje pragove prihranka emisij toplogrednih plinov, in priznavata potrebo po 
upoštevanju posrednih sprememb v rabi zemljišč. Parlament je bil leta 2008 zelo naklonjen 
temu, da se dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč upošteva pri izračunu prihrankov 
emisij toplogrednih plinov iz biogoriv. Po pogajanjih s Svetom je bilo končno besedilo v 
zvezi s tem preoblikovano tako, da je Komisija dobila pooblastilo, da razvije metodologijo, ki 
bo omogočala upoštevanje tega dejavnika.

Ker posrednih sprememb v rabi zemljišč ni mogoče opaziti neposredno, je treba uporabiti 
modele za merjenje njihovih razsežnosti. Različni modeli dajejo različne rezultate, odvisno od 
preučevanih predpostavk, vse študije pa kažejo, da dejansko prihaja do tovrstnih sprememb, 
da je njihova razsežnost odvisna od uporabljenih surovin in da lahko zelo zmanjšajo prihranke 
toplogrednih plinov, povezanih s pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi. Vse 
študije kažejo zlasti, da so posredne spremembe v rabi zemljišč večje pri surovinah, ki se 
uporabljajo za proizvodnjo biodizla, kot pri tistih, ki se uporabljajo za proizvodnjo etanola.

Rezultati različnih študij praviloma ne bodo nikoli popolnoma odražali dejanskega stanja, ker 
gre za modele. Poudariti je treba, da so vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč v študiji 
Mednarodnega raziskovalnega inštituta za prehransko politiko (IFPRI), na kateri temeljijo 
vrednosti, ki jih zagotavlja Komisija, najnižje v primerjavi z drugimi študijami, zlasti ker 
predpostavlja povečanje kmetijske produktivnosti, ki se zdi zelo optimistično. Model 
MIRAGE, ki ga uporablja IFPRI, za dejavnik neposrednih in posrednih sprememb v rabi 
zemljišč daje najnižjo povprečno vrednost (38,4 gCO2eq/MJ biogoriva), medtem ko je najvišja 
107. V študiji Agencije za okolje in obvladovanje energije in Nacionalnega inštituta za 
agronomske raziskave z naslovom Kritičen pregled študij o oceni učinka sprememb v rabi 
zemljišč na okoljsko bilanco biogoriv (Revue critique des études évaluant l'effet des 
changements d'affectation des sols sur les bilans environnementaux des biocarburants), 
objavljeni leta 2012, je zbranih 49 študij o tej temi, oblikovan pa je tudi metamodel, po 
katerem povprečna vrednost dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč znaša 
72 gCO2eq/MJ).

Poleg tega evropsko povpraševanje po biogorivih dodatno pritiska na cene hrane, kar lahko 
povzroči, da bodo imeli nekateri prebivalci manjši dostop do nje.

Upoštevati je treba tudi morebitne naložbe podjetij za proizvodnjo biogoriv prve generacije, 
da bi zagotovili rentabilnost ter ohranili delovna mesta in dejavnosti.  

PREDLOG KOMISIJE
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Komisija priznava posredne spremembe v rabi zemljišč, vendar ne predlaga, da bi ta dejavnik 
upoštevali pri izračunu prihranka emisij toplogrednih plinov. Namesto tega predlaga 
petodstotno zgornjo mejo za biogoriva iz poljščin. Ta meja je dobrodošla, vendar ima veliko 
pomanjkljivost, saj ne razlikuje med biogorivi, ki povzročajo velike posredne spremembe v 
rabi zemljišč, in tistimi, ki dajejo boljše rezultate. Komisija v direktivi o kakovosti goriv 
predlaga le, da bi poročali o emisijah, povezanih s posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
ne upošteva pa jih pri uresničevanju cilja šestodstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov.

Predlaga tudi, da bi pospešili prehod k naprednim biogorivom iz odpadkov in ostankov, za
katera se šteje, da ne povzročajo sprememb v rabi zemljišč. Zato predlaga seznam upravičenih 
surovin za dvakratno ali štirikratno upoštevanje, ki mora biti dodatna spodbuda za potrebne 
naložbe.

Poleg tega predlaga, da bi datum za povečanje najnižjega praga prihranka toplogrednih plinov 
za biogoriva, ki se proizvajajo v novih obratih, premaknili s 1. januarja 2018 na 1. julij 2014.

PREDLOG POROČEVALKE

Poročevalka meni, da neupoštevanje posrednih sprememb v rabi zemljišč ni skladno s cilji 
Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. Politika zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov ne bi smela temeljiti na okrnjenem upoštevanju dejavnikov in ne bi smela 
podpirati praks, ki v resnici povečujejo emisije teh plinov. Bistveno je, da se emisije 
toplogrednih plinov pravilno upoštevajo. Zato je treba emisije, povezane s posrednimi 
spremembami v rabi zemljišč, vključiti med trajnostna merila in zahtevati, da se upoštevajo 
emisije toplogrednih plinov, povezanih s spremembami zalog ogljika v zemljiščih zaradi 
posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Znanstvene metode za izračun učinka posrednih sprememb v rabi zemljišč so dovolj trdne, da 
se lahko vključijo v zakonodajo. Negotovost, ki izhaja iz modelov, je povsem običajen pojav, 
sklicevanje nanjo pa bi bil samo izgovor za zanikanje težav in neukrepanje.

Poleg tega je prednost, ki jo ima vključitev dejavnika posrednih sprememb v rabi zemljišč, ta, 
da se vsa biogoriva ne obravnavajo enako in da se spodbuja proizvodnja biogoriv, pri katerih 
je ta dejavnik nizek.

Kot predlaga Komisija, biogorivom, pridelanim na novih zemljiščih, ki pred tem niso bila 
obdelana (na primer na zemljiščih z mejno donosnostjo ali degradiranih zemljiščih), ne bi 
smeli pripisovati emisij, povezanih z dejavnikom posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Ta dejavnik bo treba v prihodnosti upoštevati tudi pri energetskih poljščinah, ki se ne 
uporabljajo za prehrano, saj te povzročajo neposredne ali posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

Da bi ohranili naložbe v proizvodnjo biogoriv prve generacije in delovna mesta, ki so s tem 
povezana, pa pri dejavniku posrednih sprememb v rabi zemljišč ne bi smeli upoštevati obsega 
proizvodnje na ravni iz leta 2012, kar bi pomenilo približno 5 % cilja, od tega približno 80 % 
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za biodizl. Poročevalka tudi predlaga, naj se za to panogo na podlagi ravni proizvodnje iz 
leta 2008 določi daljši rok, in sicer do leta 2020 in ne do leta 2017, kot je bilo prvotno 
predvideno.

Obstaja soglasje za hitrejši prehod na napredna biogoriva, kar je tudi eden od ciljev predloga. 
Industriji je treba jasno pokazati, da Evropska unija teži k uporabi naprednih biogoriv, in tako 
omogočiti dolgoročne naložbe. Številne zainteresirane strani so se zato strinjale z večkratnim 
upoštevanjem, ki ga predlaga Komisija.

Vsekakor pa se ne smejo ponoviti napake, ki so bile storjene pri biogorivih prve generacije. 
Zaenkrat namreč še ni na voljo dovolj zanesljivih podatkov o razpoložljivosti surovin za 
proizvodnjo biogoriv druge generacije, njihovi trajnosti in konkurenčni uporabi. Zato se tudi 
ne sme ustvariti neskladje med izbiro biogoriv in evropsko politiko ravnanja z odpadki. 
Poročevalka zato predlaga, naj se doda nova priloga X. Na splošno bi bilo treba sprejeti 
zaščitne ukrepe in oblikovati trajnostna merila za napredna biogoriva in tako preprečiti 
negativne gospodarske in okoljske posledice.

Posebno pozornost je treba nameniti uporabi gozdne biomase. Po najnovejših znanstvenih 
podatkih je prihranek emisij toplogrednih plinov z uporabo lesa v energetiki vprašljiv 
(tehnično poročilo Skupnega raziskovalnega središča EU, Carbon accounting of forest 
bioenergy, 2013). Ker za trdno biomaso ni trajnostnih meril, ne bi smeli spodbujati 
spreminjanja zemljišč v gozdne nasade, namenjene energetskemu sektorju. Uporaba lesa za 
proizvodnjo biogoriv bi bila lahko upravičena le na območjih, kjer je gozdna rast dovolj 
intenzivna, da lahko zadovoljuje sedanje potrebe in dodatno povpraševanje, ne da bi bilo 
ogroženo trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Da bi spodbujali uporabo električne energije iz obnovljivih virov v prometu, poročevalka 
predlaga, naj se za električno energijo določi podcilj 1,5 %. Ta cilj je uresničljiv, saj je v 
nacionalnih napovedih držav članic za leto 2020 že predvidena 1,4-odstotna raven.

Poročevalka tudi predlaga, naj se razjasni status goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, za katere Komisija predlaga štirikratno upoštevanje. Bistveno vlogo pri 
dekarbonizaciji v prometu bosta v prihodnosti imeli tehnologiji „Power-to-Gas“ in „Power-to-
Liquid“.

Treba bi bilo določiti cilj 12-odstotne energetske učinkovitosti v prometu in tako ustvariti 
sinergijo z ukrepi za prihranek emisij CO2 v vozilih ter spodbuditi razprave v državah 
članicah o prometni politiki.

Da bi dobavitelji goriv lažje uresničili cilj šestodstotnega prihranka emisij toplogrednih
plinov, ki ga določa Direktiva 1998/70/ES o kakovosti goriv, poročevalka predlaga, naj se 
prestavi z leta 2020 na leto 2025.

Poročevalka meni, da bodo predlagane spremembe besedila Komisije omogočile, da bo 
leta 2020 dosežen cilj 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v prometu, ne da bi 
bili ogroženi celovitost evropske politike na področju boja proti podnebnim spremembam in 
cilji v zvezi s prihrankom toplogrednih plinov.
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