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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament se zaveda, da je treba v boju proti podnebnim spremembam in v 
prizadevanjih za zmanjšanje odvisnosti Unije o zunanjih virov energije spodbujati 
proizvodnjo in rabo energije iz obnovljivih virov. Enak namen je bil opredeljen v okviru 
direktiv 2009/28/ES o obnovljivih virih energije in 98/70/ES o kakovosti goriv z 
zastavljenimi cilji glede energije iz obnovljivih virov, s čimer je bilo ustvarjeno dodatno 
povpraševanje po biogorivih. Vendar lahko glavni namen teh direktiv ogrozi učinek posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, ki utegne izničiti prihranek toplogrednih plinov posameznih 
biogoriv, ustvarjen zaradi zmanjšane rabe fosilnih goriv, ki so jih nadomestila biogoriva.
Pripravljavka mnenja priznava, da je treba upoštevati posredne spremembe v rabi zemljišč, s 
čimer bi zagotovili dejansko zmanjšanje toplogrednih emisij, in da je treba pri tem spodbujati 
rabo naprednih biogoriv, saj njihova proizvodnja ne vpliva na rabo zemljišč. Hkrati si 
prizadeva za zaščito naložb evropske industrije v konvencionalna biogoriva, ki jih je Unija 
podprla.
Zato so v mnenju predlagane spremembe v zvezi z opredeljenimi cilji Komisije glede 
konvencionalnih in naprednih biogoriv, ki naj bi jih uresničili do 31. decembra 2020. 
Predlaga se zvišanje deleža konvencionalnih biogoriv v sklopu 10-odstotnega cilja glede rabe 
obnovljivih virov energije v prometu za leto 2020 v posameznih državah članicah, in sicer s 
5 % na približno 6,5 %, medtem ko je treba preostala 3,5 % ohraniti za napredna biogoriva in 
električno energijo iz obnovljivih virov. Pri tem se upoštevajo načrtovane proizvodne 
zmogljivosti Unije do leta 2020 na področju konvencionalnih biogoriv in posledično potreba 
po zaščiti obstoječih naložb v ta sektor, zlasti v času visoke stopnje brezposelnosti in 
gospodarske krize, s katero se soočamo. Pripravljavka mnenja je upoštevala tudi zelo omejeno 
proizvodno zmogljivost evropske industrije na področju naprednih biogoriv, zaradi česar cilj, 
ki ga predlaga Komisija, ni realističen. 
Predlog z določitvijo podkvote za etanol glede na celotno rabo konvencionalnih biogoriv tudi 
priznava, da je etanol okoljsko učinkovitejši kot biodizelskega goriva. 

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU), zlasti njenega člena 21, ter 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) in zlasti njenega člena 208 v 
povezavi s členom 17 Direktive 
2009/28/ES in členom 7b Direktive 
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98/70/ES,

Predlog spremembe 2

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 z 
uvedbo ločenega cilja za napredna 
biogoriva za promet, določenega v 
Direktivi 2009/28/ES, v višini vsaj 2,5 % v 
primerjavi z običajnimi gorivi. V tem 
smislu bi bilo treba kot del okvira politike 
energije iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati le biogoriva z visokimi 
skupnimi prihranki toplogrednih plinov.

Obrazložitev

2,5-odstotni cilj za napredna biogoriva v sklopu 10-odstotnega cilja glede porabe energije iz 
obnovljivih virov energije v prometu je realističen prag, ki ga evropska industrijska 
proizvodnja lahko doseže. Evropska industrija naprednih biogoriv ne bo mogla prodajati 
pred letom 2019.

Poleg tega je treba zaščititi naložbe evropske industrije v konvencionalna biogoriva. 
Proizvodna zmogljivost Unije dejansko presega 5-odstotni cilj, pri čemer bi bilo treba 
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upoštevati tudi uvoz. 

Predlog spremembe 3

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 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv nimajo visoke ekonomske 
vrednosti.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Proizvodnja in uvoz biogoriv v 
Evropsko unijo ne bi smela prispevati h 
krčenju gozdov in prehranski 
nepreskrbljenosti držav proizvajalk.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Komisija bi morala sprejeti ustrezne 
ukrepe za zagotovitev poštene konkurence 
s strani izvoznikov biogoriv v Unijo iz 
tretjih držav v skladu s predpisi Unije, ki 
urejajo instrumente trgovinske zaščite.

Obrazložitev

Na trgu biogoriv tretje države izvajajo nepošteno prakso. Tako je denimo Unija 18. februarja 
2013 uvedla protidampinške dajatve na uvoz bioetanola iz Združenih držav, 29. avgusta 2012 
pa je Komisija sprožila antidampinško preiskavo o uvozu biodizelskega goriva iz Argentine in 
Indonezije. Zato je treba poudariti, da moramo na trgu biogoriv zagotoviti pošteno 
konkurenco.

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 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 

(9) Za pripravo prehoda na napredna in 
trajnostna biogoriva in zmanjšanje 
skupnih vplivov posrednih sprememb v 
rabi zemljišč v obdobju do leta 2020 je 
ustrezno omejiti količino pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv, 
pridobljenih iz poljščin, ki se uporabljajo 
za prehrano, kot je določeno v delu A 
Priloge VIII k Direktivi 2009/28/ES in delu 
A Priloge V k Direktivi 98/70/ES, ki se 
lahko upoštevajo pri doseganju ciljev iz teh 
direktiv. 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 ali prejemajo javna 
sredstva v skladu z Direktivo 2009/28/ES, 
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2009/28/ES, omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011.

bi bilo treba omejiti na delež tovrstnih 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, ki so bila porabljena v letu 2011. 
Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, uvožena iz tretjih držav, se 
upoštevajo pri doseganju tega cilja. Iz 
istega razloga in v izogib neenaki 
obravnavi pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv iz surovin s podobnimi 
vplivi je ustrezno enako obravnavati tudi 
napredna biogoriva.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ker etanol bistveno prispeva k cilju 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, zlasti v cestnem prometu, bi bilo 
treba v okviru skupne rabe 
konvencionalnih biogoriv v prometu 
določiti vsaj 30-odstotni posebni cilj.

Obrazložitev

Najnovejši znanstveni podatki potrjujejo, da etanol bistveno prispeva h dekarbonizaciji 
cestnega prometa. Zato je treba za etanol določiti posebne podkvote, s čimer bi zagotovili, da 
biodizelsko gorivo ne bi predstavljalo večinskega deleža konvencionalnih biogoriv.

Predlog spremembe 8

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 

(10) 6,5-odstotna mejna vrednost iz člena
3(4)(d) državam članicam omogoča, da 
upoštevajo skupni 10-odstotni cilj, ne da 
bi bil pri tem ogrožen neomejen dostop do 
trga biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so 
obratovali pred koncem leta 2013. Zato ta 
direktiva o spremembi ne vpliva na 
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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.

zakonita pričakovanja upravljavcev glede 
teh obratov.

Obrazložitev

6,5-odstotna meja za konvencionalna biogoriva ne spodkopava dostopa do trga za biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so obratovali pred koncem leta 2013. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 c) Uporaba zemljišč za pridelavo 
surovin za biogoriva ne sme povzročiti 
razseljevanja lokalnih in domorodnih 
skupnosti. Zato je treba uvesti posebne 
ukrepe za zaščito zemljišč.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Komisija bi morala pregledati 
metodologijo za ocenjevanje faktorjev 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč iz prilog VIII in V k Direktivi 
2009/28/ES oziroma Direktivi 98/70/ES z 
vidika prilagajanja tehničnemu in 
znanstvenemu napredku. Za ta namen bi 
morala Komisija, če je to utemeljeno z 
najnovejšimi dokazi na podlagi 
najzanesljivejšega znanstvenega modela, 
predložiti zakonodajne predloge 
Evropskemu parlamentu in Svetu, če 
obravnava možnost spremembe 
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razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

predlaganih faktorjev za posredne 
spremembe v rabi zemljišč za skupine 
poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni 
razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, 
če se na trgu pojavijo nove surovine za 
biogoriva.

Obrazložitev

Bistveno je, da se pri izračunu vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč uporabi 
najzanesljivejši znanstveni model.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v členu 7b se doda naslednji odstavek 
5a:
„5a. Biogoriva, ki se upoštevajo za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvedejo iz 
surovin, pridobljenih iz kmetijskih 
ostankov, razen če se dokaže, da to ne 
povzroča poslabšanja kmetijskih zemljišč 
in delovanja ekosistema. Količina 
kmetijskih ostankov, ki mora ostati na 
zemljišču iz ekoloških razlogov, se določi 
na podlagi lokalnih biogeografskih 
značilnosti, med katere med drugim 
spadajo vsebnost organskih snovi v zemlji, 
rodovitnost tal, sposobnost zadrževanja 
vode in skladiščenje ogljika. Ta odstavek 
ne zajema surovin, pridobljenih iz 
kmetijskih ostankov, proizvedenih med 
predelavo poljščin zunaj v hrano ali druge 
proizvode izven polj.“

Obrazložitev

Doda se nov pododstavek.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka b b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7b – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) v členu 7b se doda naslednji odstavek 
5b:
„5b. Biogoriva, ki se upoštevajo za 
namene iz odstavka 1, se ne proizvedejo iz 
surovine, pridobljene na zemljišču, 
katerega lastništvo je sporno ali krši 
pravice tretjih oseb, zlasti lokalnih 
skupnosti, v zvezi z lastništvom in uporabo 
zemljišča. Pred pričetkom proizvodnje ali 
spravila surovine je treba pridobiti 
prostovoljno in predhodno soglasje po 
predhodni seznanitvi zadevnih tretjih 
oseb. Zadevne tretje osebe ali 
predstavniki, ki jih te osebe priznavajo, so 
vključeni v podelitev prostovoljnega in 
predhodnega soglasja po predhodni 
seznanitvi.“

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo) – točka aa (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člen 7c se spremeni:
(aa) v odstavku 3 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da gospodarski 
subjekti predložijo zanesljive 
informacije in državi članici […] dajo na 
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voljo podatke, ki so bili uporabljeni za 
pripravo informacij. Države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
zagotovijo ustrezen standard neodvisne 
revizije informacij, ki jih predložijo, in 
da predložijo dokazila, da so to storili. Z 
revizijo se preveri, ali so sistemi, ki jih 
uporabljajo gospodarski subjekti, 
natančni, zanesljivi in zaščiteni pred 
goljufijami. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.“

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo) – točka -ab (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) v odstavku 3 se tretji pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Komisija v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 11(3) pripravi 
seznam primernih in ustreznih 
informacij iz prvih dveh pododstavkov 
tega odstavka, ki jih države članice 
zahtevajo od gospodarskih subjektov.
Prizadeva si zagotoviti največjo možno 
skladnost z bistvenimi obveznostmi iz tega 
odstavka ter zmanjšati na najmanjšo 
možno mero prekomerno upravno 
obremenitev subjektov, zlasti manjših.“

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo) – točka -ac (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 3 – pododstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) v odstavku 3 se peti pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Države članice Komisiji v zbirni obliki 
predložijo informacije iz prvega 
pododstavka tega odstavka, vključno s 
poročili neodvisnih revizorjev, Komisija 
pa jih […] objavi na platformi za 
preglednost iz člena 24 Direktive 
2009/28/ES […].“

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo) – točka -ad (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7c – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ad) v odstavku 4 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim: 
"1. „4. Evropska unija si prizadeva za 
sklenitev dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov s tretjimi državami, ki 
vsebujejo obvezne zaveze o določbah o 
trajnostnih merilih, ki ustrezajo tistim iz 
te direktive. Ti sporazumi vsebujejo tudi 
pravila, s katerimi se zagotovi, da carinski 
postopki tretjih držav ne povzročajo 
goljufije pri uvozu in izvozu biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, pa tudi določbe o 
poenostavitvi trgovine. Poleg tega si mora 
Evropska unija tudi prizadevati za 
sklenitev sporazumov s tretjimi državami, 
ki vsebujejo zaveze o ratifikaciji in 
izvrševanju konvencij MOD in 
večstranskih okoljskih sporazumov iz 
člena 7(b)7. Če je Evropska unija 
sklenila sporazume, ki vsebujejo obvezne 
zaveze o določbah s temami, zajetimi v 
trajnostnih merilih iz člena 7b(2) do (5), 
lahko Komisija odloči, da ti sporazumi 
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med Evropsko unijo in tretjimi 
državami dokazujejo, da pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridelanih v teh 
državah, izpolnjujejo zadevna 
trajnostna merila. Pri sklepanju teh 
sporazumov se ustrezna pozornost 
nameni ukrepom, sprejetim za zaščito 
območij, ki zagotavljajo bistvene 
ekosistemske storitve v izrednih 
razmerah (na primer zaščita porečij, 
obvladovanje erozije), za zaščito tal, 
vode in zraka, posredno spremembo 
rabe tal, sanacijo degradiranih zemljišč, 
izogibanje prekomerni porabi vode na 
območjih, kjer vode primanjkuje, ter 
vidikom iz drugega pododstavka člena 
7b(7).”

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 a (novo) – točka -ae (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 c – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ae) v členu 7c se doda naslednji odstavek 
9a:
„9a. Komisija tri leta [od začetka 
veljavnosti te direktive] predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem pregleda izvajanje 
prostovoljnih sistemov, za katere je 
sprejela odločitev iz odstavka 4, in 
opredeli najboljše prakse. Poročilo temelji 
na najboljših razpoložljivih podatkih, 
vključno s posvetovanji z zainteresiranimi 
stranmi, in na praktičnih izkušnjah pri 
uporabi sistemov. Poročilo upošteva 
razvoj ustreznih mednarodno priznanih 
standardov in smernic, vključno s tistimi, 
ki jih razvijeta Mednarodna organizacija 
za standardizacijo in Mednarodna zveza 
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za socialno in okoljsko akreditacijo ter 
označevanje (ISEAL). V poročilu se v 
zvezi z vsakim sistemom med drugim 
analizira naslednje:
– neodvisnost, način in pogostost revizij;
– razpoložljivost in izkušnje pri uporabi 
načinov za prepoznavanje in 
obravnavanje neskladnosti;
– preglednost, zlasti v zvezi z dostopnostjo 
sistema, razpoložljivostjo prevodov v 
uradne jezike držav in regij, iz katerih 
izvirajo surovine, dostopnostjo seznama 
pooblaščenih subjektov in zadevnih 
certifikatov, dostopnostjo revizijskih 
poročil;
– udeležba zainteresiranih strani, zlasti 
kar zadeva posvetovanja z domorodnimi 
in lokalnimi skupnostmi med pripravo in 
pregledom sistema ter med revizijami;
– splošna trdnost sistema, zlasti glede na 
pravila o akreditaciji, usposobljenosti in 
neodvisnosti revizorjev ter zadevnih teles 
sistema;
– tržno posodabljanje sistema.
Če je to primerno glede na poročilo, 
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlog za 
spremembo meril, navedenih v členu 
7c(5).“

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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„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.“

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka -i (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) v odstavku 4 se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim: 
(4) Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 najmanj 
enak 10 % končne porabe energije v 
prometu v tej državi članici, in da je 
delež etanola v okviru skupne porabe 
energije, proizvedene iz konvencionalnih 
biogoriv, vsaj 30-odstoten, saj etanol 
bistveno prispeva k uresničevanju cilja 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, zlasti v cestnem prometu.

Obrazložitev

Najnovejši znanstveni podatki potrjujejo, da etanol bistveno prispeva h dekarbonizaciji 
cestnega prometa. Zato je treba za etanol določiti posebne podkvote, s čimer bi zagotovili, da 
biodizelsko gorivo ne bi predstavljalo večinskega deleža konvencionalnih biogoriv.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i a) členu 3(4) se doda drugi 
pododstavek:
Vsaka država članica zagotovi, da je delež 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije v vseh vrstah prometa do leta 
2020 najmanj enak 2 % porabe končne 
energije v prometu v tej državi članici.

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.“

(d) pri izračunu biogoriv v števcu: 

(i) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz surovin, navedenih v Prilogi IX, znaša 
najmanj 2,5 % porabe končne energije v 
prometu leta 2020, in 
(ii) delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, 
znaša najmanj 6,5 % porabe končne 
energije.“

Obrazložitev

2,5-odstotni cilj za napredna biogoriva v sklopu 10-odstotnega cilja glede porabe energije iz 
obnovljivih virov energije v prometu je realističen prag, ki ga evropska industrijska 
proizvodnja lahko doseže. Evropska industrija naprednih biogoriv ne bo mogla prodajati 
pred letom 2019.
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Poleg tega je treba zaščititi naložbe evropske industrije v konvencionalna biogoriva. 
Proizvodna zmogljivost Unije dejansko presega 5-odstotni cilj, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati tudi uvoz.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.

črtano

Obrazložitev

Kot navaja člen 1 direktive o obnovljivih virih energije, njeno področje uporabe „določa 
skupen okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih virov“. Zato ni razloga, da bi ta direktiva 
zajela goriva, proizvedena iz neobnovljivih energetskih surovin.

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) uvodni del člena 17(1) se spremeni:
"1. „1. Ne glede na to, ali so bile 
surovine pridelane na ozemlju Skupnosti 
ali zunaj nje, se energija iz pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv za 
namene iz točk (a), (b) in (c) upošteva v 
nadaljevanju samo, če izpolnjuje 
trajnostna merila, določena v odstavkih 2 
do 7:“
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Obrazložitev

Ta sprememba vključuje odstavek 7 trajnostnih meril kot predpogoj, ki ga je treba upoštevati 
za namene iz točk (a), (b) in (c).

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-ab) v odstavku 1 se drugi pododstavek 
črta.

Obrazložitev

Napredna biogoriva prejemajo enake spodbude kot konvencionalna biogoriva, zato bi morale 
zanje po možnosti veljati enake zahteve, s čimer bi zagotovili enake konkurenčne pogoje. 

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v členu 17 se doda naslednji odstavek 
5a:
„Biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovin, 
pridobljenih iz kmetijskih ostankov, razen 
če se dokaže, da to ne povzroča 
poslabšanja kmetijskih zemljišč in 
delovanja ekosistema. Količina kmetijskih 
ostankov, ki mora ostati na zemljišču iz 
ekoloških razlogov, se določi na podlagi 
lokalnih biogeografskih značilnosti, med 
katere med drugim spadajo vsebnost 
organskih snovi v zemlji, rodovitnost tal, 
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sposobnost zadrževanja vode in 
skladiščenje ogljika. Ta odstavek ne 
zajema surovin, pridobljenih iz kmetijskih 
ostankov, proizvedenih med predelavo 
poljščin zunaj v hrano ali druge proizvode 
izven polj.“

(Ta predlog spremembe velja tudi za člen 7b(5) Direktive 98/70/ES.)

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) v členu 17 se doda naslednji odstavek 
5b:
„Biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču, katerega 
lastništvo je sporno ali krši pravice tretjih 
oseb, zlasti lokalnih skupnosti, v zvezi z 
lastništvom in uporabo zemljišča. Pred 
pričetkom proizvodnje ali spravila 
surovine je treba pridobiti prostovoljno in 
predhodno soglasje po predhodni 
seznanitvi zadevnih tretjih oseb. Zadevne 
tretje osebe ali predstavniki, ki jih te osebe 
priznavajo, so vključeni v podelitev 
prostovoljnega in predhodnega soglasja 
po predhodni seznanitvi.“

(Ta predlog spremembe velja tudi za člen 7b(5) Direktive 98/70/ES.)

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. v členu 18 se doda naslednji odstavek 
2a:
„Eurostat zbere in objavi podrobne 
informacije, povezane s trgovino, o 
biogorivih, proizvedenih iz poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano, kot so biogoriva, 
pridobljena iz žitaric in drugih poljščin z 
visoko vsebnostjo škroba, rastlin za 
pridelavo sladkorja in oljnic. 
Razpoložljive informacije morajo biti 
razčlenjeni komercialni podatki za etanol 
in biodizel, saj so sedanji podatki 
objavljeni v zbirni obliki, z uvozi in izvozi 
etanola in biodizla združenimi v eni zbirki 
podatkov z naslovom „biogoriva“. Podatki 
o uvozu in izvozu navajajo vrsto in 
količino biogoriv, ki jih uvozijo in 
porabijo države članice EU. Podatki 
vsebujejo tudi državo izvora ali državo, ki 
izvaža te proizvode v EU. Podatki o uvozu 
in izvozu biosurovin ali delno obdelanih 
proizvodov se izboljšujejo tako, da 
Eurostat zbira in objavlja podatke o uvozu 
in izvozu surovin, vrsti in državi izvora, 
vključno s surovinami, s katerimi se trguje 
na notranjem trgu ali v omejenem 
obsegu.“

Obrazložitev

Nov odstavek bo omogočil izboljšano zbiranje podatkov in bo izpopolnil trajnostna merila za 
pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 2 – točki 5b – 5e
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 3 in 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. v členu 18 se prvi pododstavek 
odstavka 3 spremeni tako, da se glasi:
„3. Države članice vzpostavijo mehanizme 
poročanja na nacionalni ravni, s katerimi 
zagotovijo, da gospodarski subjekti 
predložijo zanesljive informacije in 
državi članici […] dajo na voljo podatke, 
ki so bili uporabljeni za pripravo 
informacij. Države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
zagotovijo ustrezen standard neodvisne 
revizije informacij, ki jih predložijo, in 
da predložijo dokazila, da so to storili. Z 
revizijo se preveri, ali so sistemi, ki jih 
uporabljajo gospodarski subjekti, 
natančni, zanesljivi in zaščiteni pred 
goljufijami. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.“
5c. v členu 18(3) se tretji pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Komisija v skladu s svetovalnim 
postopkom iz člena 25(3) pripravi 
seznam primernih in ustreznih 
informacij iz prvih dveh pododstavkov 
tega odstavka, ki jih države članice 
zahtevajo od gospodarskih subjektov.
Prizadeva si zagotoviti največjo možno 
skladnost z bistvenimi obveznostmi iz tega 
odstavka ter zmanjšati na najmanjšo 
možno mero prekomerno upravno 
obremenitev subjektov, zlasti manjših.“
5d. v členu 18(3) se peti pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Države članice Komisiji v zbirni obliki 
predložijo informacije iz prvega 
pododstavka tega odstavka, vključno s 
poročili neodvisnih revizorjev, Komisija 
pa jih […] objavi na platformi za 
preglednost iz člena 24 […].“
5e. v členu 18 se za odstavkom 3 vstavi 
naslednji odstavek:
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3a. Komisija s splošnim nadzorom nad 
mehanizmi poročanja in revizijskimi 
mehanizmi, vzpostavljenimi na nacionalni 
ravni, zagotovi, da se obveznosti in ukrepi 
za preverjanje izpolnjevanja trajnostnih 
meril v zvezi s pogonskimi biogorivi in 
drugimi tekočimi biogorivi, zlasti 
uvoženimi pogonskimi biogorivi in 
drugimi tekočimi biogorivi, izvajajo 
pravilno. Komisija sprejme ustrezne 
ukrepe za zagotovitev poštene konkurence 
s strani izvoznikov biogoriv v Unijo iz 
tretjih držav v skladu s predpisi Unije, ki 
urejajo instrumente trgovinske zaščite.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 f (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5f. v členu 18 se prvi pododstavek 
odstavka 4 spremeni tako, da se glasi:
„4. Evropska unija si prizadeva za 
sklenitev dvostranskih ali večstranskih 
sporazumov s tretjimi državami, ki 
vsebujejo obvezne zaveze o določbah o 
trajnostnih merilih, ki ustrezajo tistim iz 
te direktive. Ti sporazumi vsebujejo tudi 
pravila, s katerimi se zagotovi, da carinski 
postopki tretjih držav ne povzročajo 
goljufije pri uvozu in izvozu biogoriv in 
drugih tekočih biogoriv, pa tudi določbe o 
poenostavitvi trgovine. Poleg tega si mora 
Evropska unija tudi prizadevati za 
sklenitev sporazumov s tretjimi državami, 
ki vsebujejo zaveze o ratifikaciji in 
izvrševanju konvencij MOD in 
večstranskih okoljskih sporazumov iz 
člena 17(7). Če je EU sklenila 
sporazume, ki vsebujejo obvezne zaveze o 
določbah s temami, zajetimi v 
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trajnostnih merilih iz člena 17(2) do (7), 
lahko Komisija odloči, da ti sporazumi 
med Evropsko unijo in tretjimi 
državami dokazujejo, da pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridelanih v teh 
državah, izpolnjujejo zadevna 
trajnostna merila. Pri sklepanju teh 
sporazumov se ustrezna pozornost 
nameni ukrepom, sprejetim za zaščito 
območij, ki zagotavljajo bistvene 
ekosistemske storitve v izrednih 
razmerah (na primer zaščita porečij, 
obvladovanje erozije), za zaščito tal, 
vode in zraka, posredno spremembo 
rabe tal, sanacijo degradiranih zemljišč, 
izogibanje prekomerni porabi vode na 
območjih, kjer vode primanjkuje, ter 
vidikom iz drugega pododstavka člena 
17(7).“

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 4 – tretji pododstavek (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. v členu 18(4) se doda novi tretji 
pododstavek: 
Komisija in države članice zagotovijo 
vzajemno priznavanje sistemov za 
preverjanje, ki zagotavljajo skladnost 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv s trajnostnimi merili, kjer so bili 
ti zadevni sistemi uvedeni v skladu s to 
direktivo.
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Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 18 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. v členu 18 se doda naslednji odstavek 
9a:
"9 a. Komisija tri leta [od začetka 
veljavnosti te direktive] predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, v katerem pregleda izvajanje 
prostovoljnih sistemov, za katere je 
sprejela odločitev iz odstavka 4, in 
opredeli najboljše prakse. Poročilo temelji 
na najboljših razpoložljivih podatkih, 
vključno s posvetovanji z zainteresiranimi 
stranmi, in na praktičnih izkušnjah pri 
uporabi sistemov. Poročilo upošteva 
razvoj ustreznih mednarodno priznanih 
standardov in smernic, vključno s tistimi, 
ki jih razvijeta Mednarodna organizacija 
za standardizacijo in Mednarodna zveza 
za socialno in okoljsko akreditacijo ter 
označevanje (ISEAL). V poročilu se v 
zvezi z vsakim sistemom med drugim 
analizira naslednje:
– neodvisnost, način in pogostost revizij;
– razpoložljivost in izkušnje pri uporabi 
načinov za prepoznavanje in 
obravnavanje neskladnosti;
– preglednost, zlasti v zvezi z dostopnostjo 
sistema, razpoložljivostjo prevodov v 
uradne jezike držav in regij, iz katerih 
izvirajo surovine, dostopnostjo seznama 
pooblaščenih subjektov in zadevnih 
certifikatov, dostopnostjo revizijskih 
poročil;
– udeležba zainteresiranih strani, zlasti 
kar zadeva posvetovanja z domorodnimi 
in lokalnimi skupnostmi med pripravo in 
pregledom sistema ter med revizijami;
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– splošna trdnost sistema, zlasti glede na 
pravila o akreditaciji, usposobljenosti in 
neodvisnosti revizorjev ter zadevnih teles 
sistema;
– tržno posodabljanje sistema.
Če je to primerno glede na poročilo, 
Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlog za 
spremembo meril, navedenih v členu 
18(5).“

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pri ocenjevanju neto prihrankov emisij 
toplogrednih plinov zaradi uporabe 
biogoriv lahko države članice za namen 
poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične 
vrednosti, navedene v delih A in B Priloge 
V.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Priloga 2 – 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 

(b) surovine, katerih pridelava ne poteka 
na kmetijskih zemljiščih, zemljiščih, na 
katerih se gojijo trajnice, ali zemljiščih iz 
drugih kategorij površin zemljišč po IPPC 
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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 V.

(gozdna zemljišča, travinje, mokrišča), ki 
se uporabljajo za proizvodnjo hrane in se 
obdelujejo oziroma ne obdelujejo, kot je 
kmetijska ali drevesno-pašna raba 
zemljišč.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Priloga 2 – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del A. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti

Surovine, ki prispevajo k 2,5-odstotnemu
cilju iz člena 3(4)(d)(i), so naslednje:

(a) Alge (a) Alge
(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 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(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 
in razveljavitvi nekaterih direktiv

(c) Del biomase iz industrijskih odpadkov (c) Del biomase iz industrijskih odpadkov
(d) Slama (d) Slama

(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav (e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav
(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev

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

(g) Smola talovega olja (g) Smola talovega olja

(h) Surovi glicerin (h) Surovi glicerin
(i) Odpadki sladkornega trsa (i) Odpadki sladkornega trsa

(j) Grozdne tropine in vinske droži (j) Grozdne tropine in vinske droži
(k) Orehove lupine (k) Orehove lupine

(l) Pleve in luske (l) Pleve in luske
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(m) Storži (m) Storži
(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci (n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti
(a) Uporabljeno olje za kuhanje (na) Uporabljeno olje za kuhanje

(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi

(nb) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi

(c) Neživilska celuloza (nc) Neživilska celuloza

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

(nd) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“
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