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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Uvod
Promocija biogoriv je eden ključnih elementov politike EU na področju energije in podnebnih 
sprememb. Temelji na raznolikih in smiselnih razlogih: biogoriva ne le povečajo trajnost 
prometa, pač pa tudi povečajo zanesljivost oskrbe z energijo in podpirajo gospodarski razvoj z 
ustvarjanjem novih virov dohodkov na podeželskih območjih.

Glavno gonilo njihovega razvoja je boj proti podnebnim spremembam. Prometni sektor je 
prednostna naloga v okviru prizadevanj EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, saj jih 
ustvarja skoraj 20 %, kar ga uvršča na drugo mesto med sektorji, ki proizvajajo največ 
toplogrednih plinov, takoj za energetskim sektorjem. Čeprav biogoriva niso edino sredstvo, ki 
je na voljo za postopno dekarbonizacijo tega sektorja, pa so v praksi glavno orodje za prehod 
s prometa, ki temelji na fosilnih gorivih, na promet, ki temelji na obnovljivih virih, in edino 
orodje v primeru letalskega in pomorskega promet.
Vrh tega so biogoriva priložnost tako za zmanjšanje energetske odvisnosti EU, ki trenutno 
znaša okoli 50 % in naj bi se še povečala, kot tudi za spodbujanje razvoja kmetijskega 
sektorja EU.

Na podlagi teh prednosti je EU sprejela Direktivo 2003/30/ES o pospeševanju rabe biogoriv 
in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza („direktiva o biogorivih“) in Direktivo 
2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov („direktiva o obnovljivih 
virih energije“), ki sta okrepili vlaganja v proizvodnjo biogoriv. Direktiva o biogorivih je
uvedla neobvezujoč cilj v obliki 5,75-odstotnega deleža biogoriv v prometu do leta 2010. 
Direktiva o obnovljivih virih energije, ki je razveljavila direktivo o biogorivih, je uvedla 
obvezujoč cilj: do leta 2020 mora delež energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju 
znašati vsaj 10 % končne porabe energije v tem sektorju. Ta določba dopolnjuje zavezujoč 
cilj iz Direktive 98/70/ES („direktiva o kakovosti goriv“), ki zahteva 6-odstotno zmanjšanje 
intenzivnosti toplogrednih plinov za goriva, ki se uporabljajo v prometu in necestni mobilni 
mehanizaciji.
Vendar pa imajo, tako kot vsi drugi viri energije, tudi biogoriva nekatere negativne učinke. 
Komisija je na podlagi tega dejstva in v odgovor na mandat direktive o obnovljivih virih 
energije predlagala spremembo omenjene direktive in direktive o kakovosti goriv, da se 
zmanjša vpliv posrednih sprememb rabe zemljišč1 na emisije toplogrednih plinov. 

II. Glavne točke, ki jih izpostavlja pripravljavec mnenja
Pripravljavec mnenja priznava, da je posredna sprememba rabe zemljišč pojav, s katerim se je 
treba spopasti, saj so njegove posledice škodljive za okolje in škodujejo politiki EU za 
zmanjšanje emisij CO2. Kljub temu pa pripravljavec mnenja meni, da morajo ukrepi, ki bodo 
sprejeti v zvezi z biogorivi, temeljiti na uravnoteženem pristopu, ki upošteva vse zadevne 
interese. 

a) Dejavniki posrednih sprememb rabe zemljišč

                                               
1 Če se biogoriva prideluje na obstoječih kmetijskih zemljiščih, ostane povpraševanje po pridelkih, namenjenih 
za prehrano in krmo, nespremenjeno in lahko kje drugje privede do povečane proizvodnje pridelkov, namenjenih 
za prehrano in krmo. To lahko vključuje spremembo rabe zemljišča (npr. sprememba gozda v kmetijsko 
zemljišče), zaradi česar se v atmosfero sprosti znatna količina CO2.
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Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo, da so znanstveni podatki o posrednih spremembah 
rabe zemljišč nenatančni, saj tega pojava ni moč neposredno opazovati ali meriti, in da so 
ocenjene emisije zaradi sprememb rabe zemljišč, kljub boljšemu razumevanju in nedavnim 
znanstvenim izboljšavam, dovzetne za pomanjkljivosti in omejitve modelov, ki se uporabljajo 
za izračun konkretne vrednosti emisij iz posrednih sprememb rabe zemljišč za različne vrste 
pridelkov. Zato ni na voljo dovolj znanstvenih dokazov, ki bi upravičili vključitev dejavnikov 
posrednih sprememb rabe zemljišč v zakonodajo EU. 
Poleg tega bi imela uporaba dejavnikov posrednih sprememb rabe zemljišč znatne negativne 
posledice. Po eni strani bi njihova uporaba pomenila konec industrije biodizla v EU, kar bi 
bilo ob očitnih gospodarskih posledicah tudi v nasprotju s prehodom na uporabo dizelskega 
goriva, ki poteka v Evropi, in bi onemogočilo doseganje ciljev direktive o obnovljivih virih 
energije in direktive o kakovosti goriv. Po drugi strani bi potreba po nenehnem posodabljanju 
teh vrednosti ustvarila negotovost v panogi, preprečila vlaganje v vse vrste običajnih biogoriv 
in s tem tudi omejila proizvodnjo etanola. 

Zato pripravljavec mnenja meni, naj se, v nasprotju s predlogom Komisije, dejavniki 
posrednih sprememb rabe zemljišč sploh ne vključijo v direktive, niti za obveznost 
obveščanja. 

b) 5-odstotna omejitev za običajna biogoriva
Ta ukrep bi predstavljal bistveno spremembo v zakonodaji, ki zagotavlja stabilen in 
predvidljiv zakonodajni okvir in katere zadnji mejnik, direktiva o obnovljivih virih energije, 
je bil sprejet leta 2009. 5-odstotna omejitev bi škodila tistim, ki so se na podlagi direktive o 
obnovljivih virih energije zanašali na to, da bodo biogoriva kot edina tehnološko izvedljiva 
goriva omogočila državam članicam, da dosežejo cilje za leto 2020. Ker se teh 5 odstotkov 
sklicuje na povprečno raven proizvodnje v EU, obstaja več držav članic, kot so Nemčija, 
Španija in Francija, kjer je trenutna kvota za običajna biogoriva višja od 5 % in katere bi bile 
zato bolj prizadete kot druge.

Če bi vrh tega prišlo do uvedbe zgornje meje za biogoriva, ki so na voljo na trgu, bi cilj 10-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov in 6-odstotnega zmanjšanja količine 
toplogrednih plinov postal nedosegljiv, ker druge alternative, tudi napredna biogoriva, ne bi 
mogle začasno zapolniti vrzeli. 

Zaradi zgoraj naštetih razlogov in upoštevajoč, da biogoriva v povprečju še vedno proizvajajo 
manj emisij v primerjavi s fosilnimi gorivi, pripravljavec mnenja predlaga konstruktivnejši 
pristop, ki bi vključeval delni cilj za napredna biogoriva. Ta delni cilj bi povečal proizvodnjo 
naprednih biogoriv in posledično prihranek emisij CO2 ter poslal jasen signal v podporo 
postopnemu prehodu z običajnih biogoriv na napredna v okviru zmožnosti tehnološkega 
napredka, hkrati pa kar najbolj zmanjšal škodljive učinke za evropsko industrijo.

Pripravljavec mnenja prav tako meni, da predlog Komisije ne upošteva ukrepov za ublažitev 
posledic posredne spremembe rabe zemljišč, kot so proizvodnja na neuporabljenih ali 
degradiranih zemljiščih, povečan donos in proizvodnja soproizvodov (zlasti beljakovin za 
živalsko krmo, ki jih v Evropi primanjkuje). Surovine, ki izkazujejo ublaženo ali preprečeno 
tveganje posredne spremembe rabe zemljišč, je treba spodbujati. 
Na koncu se pripravljavec mnenja strinja s Komisijo glede zaostritve trajnostnih meril za 
biogoriva, proizvedena v novih obratih, ko zahteva 60-odstotni prihranek emisij toplogrednih 
plinov za tiste obrate, ki bodo začeli delovati po 1. juliju 2014.
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c) Večkratno upoštevanje
Hvalevredni cilj večkratnega upoštevanja za drugo in tretjo generacijo biogoriv je omogočiti 
državam članicam, da dosežejo cilj 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov, saj bi 
jih lahko upoštevale dva- ali štirikrat ter tako zapolnile vrzel, ki bi jo za sabo pustila 5-
odstotna omejitev. A v primeru, da se omejitev ne uporabi in se uvede delni cilj za napredna 
biogoriva, večkratno upoštevanje ne bo več potrebno.

Poleg tega se na koncu izkaže, da ima večkratno upoštevanje nasproten učinek, saj se zaradi 
njega uporablja manj naprednih biogoriv. Če bi se biogorivo dva- ali štirikrat štelo v kvoto, bi 
ga uporabljali dva- ali štirikrat manj in razliko bi bilo treba pokriti s fosilnimi gorivi. Prav 
tako bi to pomenilo manj vlaganj v proizvodne zmogljivosti, saj bi se dejanska velikost trga 
zmanjšala za približno dva- do štirikrat. 
Pravzaprav bi se bili pripravljeni za ublažitev pojava posredne spremembe rabe zemljišč 
odreči cilju 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v porabi energije za promet.
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1
Predlog direktive 
Uvodna izjava 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 obstaja tveganje, da
bi bile lahko 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.

Or. en

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 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
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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.

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. 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 
biogorivi. Vzpostavitev vse bolj 
velikopoteznih obveznih ciljev za 
napredna biogoriva bo poslala jasen 
signal podpore naprednim biogorivom na 
ravni Unije. V tem smislu bi bilo treba kot 
del okvira politike energije iz obnovljivih 
virov po letu 2020 zlasti spodbujati 
napredna biogoriva z ocenjenimi nizkimi 
vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč 
in visokimi skupnimi prihranki 
toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 3
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 

(9) Za pripravo prehoda na napredna 
biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov 
posrednih sprememb v rabi zemljišč v 
obdobju do leta 2020 je ustrezno
vzpostaviti obvezne cilje za napredna 
biogoriva v skladu s časovnim 
razporedom, ki bo vlagateljem zagotovil 
predvidljivost in stabilnost.
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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. en

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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, bi morale biti

(11) Presoja vpliva, ki jo je opravila 
Komisija, je pokazala, da so ocenjene 
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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. .

emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč kljub boljšemu razumevanju in 
nedavnim znanstvenim izboljšavam 
dovzetne za pomanjkljivosti in omejitve 
modelov, ki se uporabljajo za izračun 
določene vrednosti emisij iz posrednih 
sprememb rabe zemljišč za različne vrste 
pridelkov. Zato rezultati niso dovolj 
zanesljivi, da bi jih lahko vključili v 
zakonodajni akt.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Komisija bi morala redno pregledati
seznam naprednih biogoriv, ki so na voljo 
na trgu, kateri je zapisan v Prilogi IX, da 
bi upoštevala tehnični in znanstveni 
napredek.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep 
za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso 
več ustrezne in jih je treba vključiti v 
pristop iz te direktive, da se zagotovi 
ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

(13) Člen 19(8) Direktive 2009/28/ES in 
člen 7d(8) Direktive 98/70/ES vključujeta 
določbe za spodbujanje pridelave biogoriv 
na močno degradiranih in močno 
onesnaženih zemljiščih kot ukrep za 
zmanjšanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč. Komisija bi morala obravnavati 
tudi druge ukrepe za ublažitev posrednih 
sprememb rabe zemljišč, kot so uporaba 
soproizvodov, povečanje donosa,
učinkovitost pridelave in proizvodnja 
pridelkov na opuščenih ali
neuporabljenih zemljiščih, da bi jih 
vključila v eno od direktiv kot dodatno 
vrednost, podobno kot tisto, ki je že 
vključena v točki 7 dela C Priloge IV k 
Direktivi 98/70/ES in točki 7 dela C 
Priloge V k Direktivi 2009/28/ES za 
biomaso, pridobljeno na saniranem 
degradiranem zemljišču.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/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 z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli 
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi 
z biogorivi, merili in geografskim obsegom 
za določanje visoko raznovrstnega travinja, 
metodologijo za računanje emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in 

(18) Da se omogoči prilagoditev Direktive 
98/70/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 z mehanizmom za 
spremljanje in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, metodološkimi načeli 
in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so 
izpolnjena trajnostna merila v zvezi z 
biogorivi, merili in geografskim obsegom 
za določanje visoko raznovrstnega travinja, 
metodologijo za računanje emisij 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in 
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poročanje o njih, metodologijo za 
računanje emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, dovoljenimi 
ravnmi vsebnosti kovinskih dodatkov v 
gorivih, dovoljenimi analitičnimi 
metodami v zvezi s specifikacijami za 
goriva ter odstopanjem parnega tlaka, 
dovoljenega za motorni bencin, ki vsebuje 
bioetanol.

poročanje o njih, dovoljenimi ravnmi 
vsebnosti kovinskih dodatkov v gorivih, 
dovoljenimi analitičnimi metodami v zvezi 
s specifikacijami za goriva ter odstopanjem 
parnega tlaka, dovoljenega za motorni 
bencin, ki vsebuje bioetanol.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
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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.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Člen 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Za napredna biogoriva morajo veljati enaka trajnostna merila kot za običajna biogoriva. 
Izjeme pri zahtevah glede trajnosti za nekatere odpadke in ostanke snovi bi privedle do tega, 
da bi se denimo subvencioniral biodizel iz odpadkov palmovega olja, četudi bi bilo palmovo 
olje proizvedeno na netrajnostni način.

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – 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 rabi zemljišč pripisane 
vrednosti nič, ter razvojem faktorjev za 
surovine iz neživilske celuloze in lesne 
celuloze.

črtano

Or. en



PE508.012v01-00 14/27 PA\931281SL.doc

SL

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka c a (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavi se naslednji odstavek 8a:
„8a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 10a v zvezi z uvedbo podrobnih 
opredelitev, vključno s tehničnimi 
specifikacijami, potrebnimi za kategorije 
iz točke 9 dela C Priloge IV“.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka c b (novo)
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) vstavi se naslednji člen 8b:
„8b. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2015 predloži zakonodajni predlog za 
vključitev nadaljnjih ukrepov za ublažitev 
posrednih sprememb rabe zemljišč, kot so 
uporaba soproizvodov, povečanje donosa, 
učinkovitost pridelave in proizvodnja 
pridelkov na opuščenih zemljiščih, s 
podobno dodatno vrednostjo, kot je tista, 
ki se uporablja za biomaso, pridobljeno na 
zemljiščih pod pogoji iz točke 8 dela C 
priloge IV.“

Or. en
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Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10 a – odstavek 5



PE508.012v01-00 16/27 PA\931281SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 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.“

Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(7), 7d(8a), 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.“

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V člen 2 se vstavi točka (oa) (novo):
„(oa) „napredna biogoriva“ pomeni 
biogoriva, proizvedena iz surovin, ki niso 
neposredna konkurenca pridelkom, 
namenjenim za prehrano in krmo. 
Neizčrpen seznam naprednih biogoriv je 
določen v Prilogi IX. Na Komisijo se 
prenese pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25b v 
zvezi s prilagajanjem tega seznama 
znanstvenemu in tehničnemu napredku.“

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka b
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Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – drugi pododstavek

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. en

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c - točka i (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-i) naslednji pododstavki se vstavijo za 
prvim pododstavkom:
„Leta 2020 vsaj 2 % končne porabe 
energije v prometu krije energija iz 
naprednih biogoriv. 
Leta 2025 vsaj 4 % končne porabe 
energije v prometu krije energija iz 
naprednih biogoriv.“

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka i
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka b
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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;“

Or. en

Predlog spremembe 23
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. en

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka c – točka iii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Za napredna biogoriva morajo veljati enaka trajnostna merila kot za običajna biogoriva. 
Izjeme pri zahtevah glede trajnosti za nekatere odpadke in ostanke snovi bi privedle do tega, 
da bi se denimo subvencioniral biodizel iz odpadkov palmovega olja, četudi bi bilo palmovo 
olje proizvedeno na netrajnostni način.

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka c
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim: (c) odstavek 6 se črta
"6. „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 
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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.“

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka e a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vstavi se naslednji odstavek:
„8a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 25(b) v zvezi z uvedbo podrobnih 
opredelitev, vključno s tehničnimi 
specifikacijami, potrebnimi za kategorije 
iz točke 9 dela C Priloge V.“

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 2 – točka 7 – točka e b (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 19 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) vstavi se naslednji odstavek:
„8b. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2015 predloži zakonodajni predlog za 
vključitev nadaljnjih ukrepov za ublažitev 
posrednih sprememb rabe zemljišč, kot so 
uporaba soproizvodov, povečanje donosa, 
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učinkovitost pridelave in proizvodnja 
pridelkov na opuščenih zemljiščih, s 
podobno dodatno vrednostjo, kot je tista, 
ki se uporablja za biomaso, pridobljeno na 
zemljišču pod pogoji iz točke 8 dela C 
priloge V.

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 2 – točka 9
Direktiva 2009/28/ES
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pooblastilo iz člena 2(oa), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov 
19(5), 19(7) in 19(8) se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].
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Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 2(oa), člena 5(5), 
tretjega pododstavka člena 17(3)(c), členov 
19(5), 19(7) in 19(8) 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.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 2 – točka 11
Direktiva 2009/28/ES
Člen 25b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 2(oa), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(7) in 19(8), 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.“
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Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2018
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.

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga I črtano

Or. en
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Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Priloga II – točka 1
Direktiva 2009/28/ES
Priloga V - del C

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Priloga II – točka 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga VIII (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Doda se naslednja Priloga VIII: črtano
„Priloga VIII
Del A. Ocenjene emisije iz surovin za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč
Skupina surovin Ocenjene emisije 

zaradi posrednih 
sprememb v rabi 
zemljišč 
(gCO2eq/MJ)

Žitarice in druge 
poljščine z visoko 
vsebnostjo škroba

12

Rastline za 
pridelavo 
sladkorja

13

Oljnice 55
Del B. Biogoriva, za katere se upošteva, 
da so ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč enake nič
Za biogoriva, proizvedena iz naslednjih 
kategorij surovin, se šteje, da so ocenjene 
emisije zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč enake nič:
a) surovine, ki niso vključene v del A te 
priloge;
b) surovine, katerih pridelava je 
povzročila neposredno spremembo v rabi 
zemljišča, tj. spremembo iz ene od 
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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 V.“
__________________

UL L 273, 10.10.2002, str. 1

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Priloga II – točka 3
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IX Priloga IX

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

Seznam naprednih biogoriv

Biogorivo iz naslednjih surovin se šteje za 
napredno biogorivo

(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
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(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) luščine oreščkov
(l) Pleve in luske (l) Pleve in luske
(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 (o) 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 ljudi1

(p) 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 ljudi2.

(c) Neživilska celuloza (q) Neživilska celuloza

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

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

Or. en

                                               
1 UL L 273, 10.10.2002, str. 1
2 UL L 273, 10.10.2002, str. 1


