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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.

Mnenje ne obravnava tehničnih podrobnosti izračuna posrednih sprememb v rabi zemljišča, 
čeprav se je izkazalo za sporno. Osredotoča se predvsem na trgovske vidika predloga 
Komisije, zato so v njem 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 7,5 %, medtem ko je treba preostala 2,5 % ohraniti za napredna biogoriva. 
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. 5-odstotna mejna 
vrednost za konvencionalna biogoriva bi se morala začeti uporabljati s 1. januarjem 2021, 
tako da bi imela Unija dovolj časa za ustrezno prilagoditev svoje proizvodnje. Pripravljavka 
mnenja poudarja, da se s 1. januarjem 2021 Unija ne bi več smela podpirati proizvodnjo 
biogoriv, ki tudi na podlagi ocene posrednih sprememb v rabi zemljišč ne ustvarijo bistvenega 
prihranka emisij toplogrednih plinov in so proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za hrano 
in krmo. Namesto tega bi lahko podprli naložbe v napredna biogoriva.

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:
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Predlog spremembe 1

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 v 
skladu z Direktivo 2009/28/ES, in sicer z 
določitvijo vsaj 2,5-odstotnega ločenega 
cilja za napredna biogoriva v okviru 10-
odstotnega cilja glede rabe energije iz 
obnovljivih virov v prometu. V tem smislu 
bi bilo treba kot del okvira politike energije 
iz obnovljivih virov po letu 2020 
spodbujati biogoriva z nizkimi ocenjenimi 
vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč 
in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov. Tako bi bilo treba 
2,5-odstotni cilj za napredna biogoriva do 
1. januarja 2021 povečati na 5 %. 
Napredna biogoriva bi morala izpolnjevati 
ustrezna merila glede trajnosti, ki veljajo 
za konvencionalna biogoriva, da bi 
preprečili izkrivljanje trga in goljufije pri 
proizvodnji naprednih biogoriv.

Or. en
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Obrazložitev

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Predlog spremembe 2

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.

Or. en

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 3

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 
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konvencionalnih biogoriv v prometu 
določiti vsaj 3-odstotni posebni cilj.

Or. en

Obrazložitev

Najnovejši znanstveni podatki potrjujejo, da etanol bistveno prispeva k 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 4

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.

(10) 7,5-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 
zakonita pričakovanja upravljavcev glede 
teh obratov.

Or. en

Obrazložitev

7,5-odstotna mejna vrednost za konvencionalna biogoriva ne ogroža dostopa do trga 
biogoriv, proizvedenih v obratih, ki so obratovali pred koncem leta 2013. Kot prehodno 
obdobje je za vse subjekte bolj razumen rok 31. decembra 2020 z 7,5-odstotno in ne 5-
odstotno mejno vrednostjo.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 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 3-odstoten, saj etanol 
bistveno prispeva k uresničevanju cilja 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
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plinov, zlasti v cestnem prometu.

Or. en

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 7

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – 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 delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz
surovin, navedenih v delih A in B Priloge 
IX znaša najmanj 2,5 % končne porabe 
energije v prometu leta 2020. Vendar s 1. 
januarjem 2021 delež energije iz biogoriv, 
proizvedenih iz surovin, navedenih v delih 
A in B Priloge IX, znaša najmanj 5 % 
končne porabe energije v prometu.

Or. en

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 
upoštevati tudi uvoz.
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Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

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. Za 
zagotovitev izvršljivosti tega mehanizma je treba tudi okrepiti kontrolo, ki bi morala veljati za 
vsa biogoriva. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih na podlagi najzanesljivejšega 
znanstvenega modela, 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, 
pridobljenih na podlagi najzanesljivejšega 
znanstvenega modela, za uvedbo 
ocenjenih faktorjev emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč v ustrezna 
trajnostna merila, ki jih bo treba uporabljati 
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v skladu s členom 3(4)(d) 
Direktive 2009/28/ES.

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. Če bo ta 
zakonodajni predlog sprejet, začne veljati 
šele s 1. januarjem 2021. Spodbude za 
biogoriva, ki tudi na podlagi ocene 
posrednih sprememb v rabi zemljišč ne 
ustvarijo bistvenega prihranka emisij 
toplogrednih plinov in so proizvedena iz 
poljščin, ki se uporabljajo za hrano in 
krmo, se s 1. januarjem 2021 ne 
zagotavljajo več.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je zagotoviti, da se pri izračunu vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč 
uporabi najzanesljivejši znanstveni model, saj je dejavnik posrednih sprememb v rabi zemljišč 
eno od meril trajnosti. S 1. januarjem 2021 se po prehodnem obdobju za industrijo ne bi 
smela več podpirati  proizvodnja konvencionalnih biogoriv na račun naprednih biogoriv. S 
tem se želi preprečiti izkrivljanje cen na svetovnem živilskem trgu in spodbuditi rabo 
trajnejših vrst biogoriv.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28
Priloga IX - del A - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) Slama črtano

Or. en

Obrazložitev

Dvojno upoštevanje primernejše, saj bo proizvodnja naprednih biogoriv iz slame nedvomno 
vplivala na ceno te surovine, ki se v glavnem uporablja v kmetijstvu. Glej tudi predlog 
spremembe dela B priloge IX.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Directive 2009/28
Annex IX – Part B – point d a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Slama

Or. en

Obrazložitev

Dvojno upoštevanje primernejše, saj bo proizvodnja naprednih biogoriv iz slame nedvomno 
vplivala na ceno te surovine, ki se v glavnem uporablja v kmetijstvu. Glej tudi predlog 
spremembe dela A priloge IX.


