
AD\940878SL.doc PE508.069v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2012/0288(COD)

21.6.2013

MNENJE
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

Poročevalka: Riikka Manner



PE508.069v02-00 2/17 AD\940878SL.doc

SL

PA_Legam



AD\940878SL.doc 3/17 PE508.069v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta navaja, da proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov pogosto temelji na poslovanju lokalnih in regionalnih malih in srednjih 
podjetij. Energija iz obnovljivih virov in biogoriva, namenjena uporabi v prometu, pomembno 
vplivajo na regije Evropske unije, na kar pri pripravi zakonodaje ne smemo pozabiti.

Vendar pa je bilo z raziskavami ugotovljeno, da proizvodnja biogoriv negativno vpliva na 
cene hrane in podnebne spremembe. Tako imenovane posredne spremembe v rabi zemljišč 
lahko povzročijo znatne emisije toplogrednih plinov. Ta težava se obravnava s priporočanjem 
omejitev tako imenovanih konvencionalnih biogoriv, ki kot surovino uporabljajo poljščine, 
namenjene za prehrano.

Čeprav predlog Komisije ne izključuje v celoti proizvodnje konvencionalnih biogoriv, je treba 
upoštevati velik vpliv, ki ga bo predlog imel na sektor. Ocena učinka Komisije navaja, da bo 
predlog vplival na stabilnost finančnih naložb, če se surovine za konvencionalna biogoriva 
omejijo. Zato lahko ima predlog velik učinek na obstoječo industrijo biogoriv in zavedati se je 
treba, da industrija biogoriv prve generacije proizvaja tudi biogoriva druge generacije.

Pomemben cilj spodbujanja energije iz obnovljivih virov in biogoriv je razvoj podeželskih 
območij in regij. Predlog Komisije bo vplival na sposobnost preživetja podeželskih območij 
in regij, saj omejuje pridelavo energetskih rastlin. Prizadene lahko samozadostnost Evrope z 
beljakovinami, saj je beljakovinska krma stranski proizvod mnogih obratov za proizvodnjo 
biogoriv. Razvoj resnično nove generacije biogoriv bo ustvaril povpraševanje po drugih 
surovinah za biogoriva, ki se pridobivajo na kmetijah in gozdarskih gospodarstvih, na primer 
po slami in lesu. Uporaba lesne biomase kot surovine za biogorivo bo spodbujala tudi 
energetsko samozadostnost regij. Poleg tega je treba upoštevati bistven potencial, ki ga imajo 
kmetijski odpadki in ostanki kot surovine za bioplin in biogoriva. 

Ker bo predlog verjetno pomembno vplival na sedanjo proizvodnjo biogoriv in zato tudi na 
regionalno zaposlovanje, mora Komisija natančneje kot doslej oceniti socialni in gospodarski 
vpliv predloga tako na sam sektor kot tudi na podeželska območja in druge regije.

Napredna biogoriva ustvarjajo rast

Po oceni učinka Komisije obstaja tveganje, da cilj glede prometa iz direktive o energiji iz 
obnovljivih virov ne bo dosežen, razen če tehnični razvoj zagotovi veliko rast pri uvajanju 
naprednih biogoriv. Odbor za regionalni razvoj meni, da bi Evropska unija morala na različne 
načine vlagati v proizvodnjo naprednih biogoriv druge generacije ter v spodbujanje 
povpraševanja, saj se EU ne bi smela odreči svojemu ambicioznemu cilju za biogoriva v 
prometu za leto 2020. Poleg te direktive je treba za razvoj proizvodnje biogoriv nove 
generacije tudi spodbujati uporabo strukturnih skladov in sredstev EU za raziskave . Treba je 
upoštevati, da bi bilo treba proizvodnjo naprednih biogoriv druge generacije in povpraševanje 
spodbujati bolj obsežno kot predlaga Komisija. Vozni park in infrastruktura sedanjih 
proizvodnih obratov se ne bosta spremenila čez noč, temveč bosta zahtevala na primer ukrepe 
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za prilagoditev opreme za delovanje z mešanicami goriva, ki vsebuje več bioetanola, ter druge 
prilagoditvene ukrepe. 

Predlog Komisije o podpiranju naprednih biogoriv, tako da se le-tem da večji poudarek pri 
izpolnjevanju obveznosti, je pohvalen, čeprav doseganje cilja 10 odstotkov izključno v 
relativnem pogledu ne more biti edini namen direktive. Direktiva bi morala v največji možni 
meri spodbujati biogoriva, ki so naprednejša od biogoriv druge generacije, ter njihovo 
proizvodnjo. Predlog Komisije v sedanji obliki še vedno potrebuje spremembe, da bo 
direktiva zagotovila čim večje spodbude. Kategorično in izčrpno navajanje surovin, ki se 
upoštevajo večkrat, kot ga predlaga Komisija, ni popolnoma upravičeno, saj na tej stopnji še 
ni možno prepoznati vseh surovin, ki jih bo mogoče izkoriščati v bližnji prihodnosti. Z vidika 
regionalnega razvoja so naložbe v proizvodnjo biogoriv nove generacije nujno potrebne, saj 
se predvideva, da bo razvoj proizvodnje ustvaril številna nova delovna mesta. 

Odbor za regionalni razvoj želi nazadnje še poudariti, da je treba pri politiki Unije razmišljati 
dolgoročno. Zakonodaja EU bi morala zagotoviti najstabilnejše možno operativno okolje in 
politika bi morala biti predvidljiva, da bi si podjetja upala vlagati v Evropi ter s tem ustvarjati 
delovna mesta in gospodarsko rast. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj 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 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 

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

direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih kmetijskih zemljiščih, 
vključevati določbe za obravnavo posredne 
spremembe v rabi zemljišč. Zaradi 
posebnih značilnosti evropskih regij imajo 
te spremembe lahko velik učinek na 
regionalni ravni, zato je priporočljivo, da 
se čim prej izvede ocena učinka 
gospodarskih in socialnih vplivov, ki jih 
lahko ima ta direktiva na regionalni 
ravni. Če se količine emisij primerjajo v 
celotnem življenjskem ciklu, se rastline za 
pridelavo sladkorja in škrobne rastline na 
eni strani ter oljnice na drugi po svoji 
okoljski učinkovitosti razlikujejo. Da bi 
čim učinkoviteje dosegli koristi za okolje, 
je treba poudarek nameniti omejevanju 
tistih biogoriv in proizvodnje, ki imajo 
najbolj škodljiv vpliv na okolje. 

Predlog spremembe 2

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 

(5) Na podlagi ciljev Unije, da do leta 
2020 poveča celotni delež energije iz 
obnovljivih virov na 20 %, v prometnem 
sektorju pa na 10 %, napovedi 
povpraševanja po biogorivih, ki so jih 
zagotovile države članice, centralizirano 
na evropski ravni, 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 
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med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

temeljila na poljščinah, pridelanih na 
zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za 
oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Take 
prakse lahko neugodno vplivajo na 
lokalne skupnosti zlasti v državah v 
razvoju. V strategijah za zmanjšanje 
emisij bi bilo treba ustrezno upoštevati 
socialni učinek. Za zmanjševanje takšnih 
emisij je pomembno razlikovati med 
skupinami poljščin, kot so oljnice, žitarice, 
rastline za pridelavo sladkorja, in druge 
poljščine, ki vsebujejo škrob.

Predlog spremembe 3
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 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo postajala vse pomembnejša v 
sektorju prometa za zmanjšanje njegovih 
emisij toplogrednih plinov. Emisije
toplogrednih plinov iz mnogih biogoriv so 
še vedno velike v primerjavi s fosilnimi 
gorivi, tudi ob upoštevanju vpliva
posrednih sprememb v rabi zemljišč.
Napredna biogoriva, kot so biogoriva iz 
odpadkov, lesnih ostankov 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. Vendar ta 
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prihranki toplogrednih plinov. direktiva ne bi smela povzročiti, da 
dejanski prihranki emisij toplogrednih 
plinov v prometu ne bi dosegli 
napovedanih vrednosti. Da bi države 
članice lahko kar se da prožno razvijale 
inovativne in nove surovine ter spodbujale 
njihovo uporabo za proizvodnjo biogoriv, 
je v tej direktivi treba določiti splošna 
načela in določbe glede surovin za 
biogoriva druge generacije in naprednega 
biogoriva. To bi državam članicam in s 
tem tudi regijam zagotovilo priložnost, da 
se odločijo o obdelavi surovin na podlagi 
svojih lastnih prednosti. 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.

Predlog spremembe 4
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 spodbujajo z viri 
gospodarno uporabo surovin iz biomase in 
prednostno podpirajo uporabo biogoriva
druge generacije in naprednega biogoriva.
Strukturnim skladom Unije bi se morala 
dodeliti ključna vloga pri spodbujanju in 
razvijanju biogoriva druge generacije in 
naprednega biogoriva.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Podobno je potrebna večja podpora iz 
javnih sredstev in evropskih 
raziskovalnih, regionalnih in strukturnih 
programov ter na podlagi privabljanja 
zasebnih naložb z javno-zasebnimi 
partnerstvi, kar bo pripomoglo k 
zagotavljanju višje ravni usklajenosti med 
prizadevanji na področju raziskav in 
inovacij ter prihodnjimi potrebami 
evropske industrije.

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pri spodbujanju razvoja trga 
obnovljivih virov energije in biogoriv bi 
bilo treba upoštevati njihov vpliv tako na 
podnebje kot tudi na regionalne in 
lokalne razvojne priložnosti in 
zaposlovanje. Proizvodnja druge 
generacije biogoriva in naprednega 
biogoriva ponuja velike možnosti za 
ustvarjanje delovnih mest in rasti, zlasti 
na podeželskih območjih. Energetska 
samozadostnost regij in zanesljivost 
oskrbe sta prav tako cilja, ki ju je treba 
spodbujati na trgih obnovljivih virov 
energije in biogoriv. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
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Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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. 
Takšna omejitev bi se morala zlasti 
osredotočati na biogoriva, ki imajo najbolj 
škodljiv vpliv na okolje in podnebje. Ne da 
bi se omejila skupna uporaba tovrstnih 
biogoriv, bi bilo treba omejiti delež 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz oljnic, ki se lahko 
upoštevajo pri doseganju ciljev Direktive 
2009/28/ES.

Obrazložitev

Ker emisije, ki naj bi jih po izračunu povzročale posredne spremembe v rabi zemljišč, znašajo 
12 g CO2eq/MJ za žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba ter 13 g CO2eq/MJ 
za rastline za pridelavo sladkorja v primerjavi s 55 g CO2eq/MJ za oljnice, je treba najprej 
omejiti uporabo poljščin z največjim okoljskim vplivom.

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

kot so biogoriva iz odpadnih surovin in 
ostankov surovin, bi bilo treba določiti 
faktor emisij nič.

Obrazložitev

V besedilo je treba vključiti besedo „ostanek“, saj obstaja še velik potencial, na primer v 
izkoriščanju stranskih industrijskih proizvodov in odpadkov.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Sprememba v rabi zemljišč za 
proizvodnjo biogoriv ne sme povzročiti 
razseljevanja lokalnih in domorodnih 
skupnosti.

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Komisija bi morala na podlagi 
najboljših in najnovejših razpoložljivih 
znanstvenih dokazov pregledati 
učinkovitost ukrepov, uvedenih s to 
direktivo, in njihov učinek na vseh ravneh 
pri omejevanju emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč ter obravnavi 
načinov 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. 
Komisija bi prav tako morala preučiti širši 
gospodarski in socialni vpliv predloga na 
regije Unije, podeželje in tudi na 
delovanje obstoječih proizvajalcev 
biogoriv.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Zlasti je pomembno, da se Komisija 
pri izvajanju te direktive med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z ustreznimi strokovnjaki. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti, da so 
relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(21) Zlasti je pomembno, da se Komisija 
pri izvajanju te direktive med svojim 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi z raziskovalci, končnimi uporabniki, 
oblikovalci politike in civilno družbo. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so relevantni dokumenti predloženi 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Prav tako je priporočljivo, da se 
oblikujejo regionalne delovne skupine, ki 
bodo pomagale izboljšati sinergije, 
zagotoviti večjo skladnost med 
regionalnimi politikami in spodbujati 
primere najboljše prakse v Uniji. 

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii
2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz dela 
A Priloge IX, se šteje kot štirikratna

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin, ki so 
kot primeri naštete v seznamih iz dela A 
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vrednost njihove energijske vsebnosti; Priloge IX, se šteje kot dvakratna vrednost 
njihove energijske vsebnosti;

Obrazložitev

Pristop izčrpnega navajanja vseh posameznih surovin v prilogi, iz katerih se proizvajajo 
biogoriva, katerih prispevki se štejejo kot štirikratna ali dvakratna vrednost, ni pravilen, saj 
je težko prepoznati vse surovine, ki bi se lahko uporabljale bodisi sedaj bodisi v prihodnosti 
in ki ne povzročajo nobenega tveganja emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč. 
Štirikratni ponder lahko povzroči, da bo dejanska količina naprednih biogoriv nižja od 
pričakovane, s čimer bi se zmanjšal tudi ocenjen vpliv na regije.

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii
2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot dvakratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin, ki so 
kot primeri naštete v seznamih iz dela B 
Priloge IX, se šteje neposredno v skladu z 
njihovo energijsko vsebnostjo;

Obrazložitev

Pristop izčrpnega navajanja vseh posameznih surovin v prilogi, iz katerih se proizvajajo 
biogoriva, katerih prispevki se štejejo kot štirikratna ali dvakratna vrednost, ni pravilen, saj 
je težko prepoznati vse surovine, ki bi se lahko uporabljale bodisi sedaj bodisi v prihodnosti 
in ki ne povzročajo nobenega tveganja emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč. 
Štirikratni ponder lahko povzroči, da bo dejanska količina naprednih biogoriv nižja od 
pričakovane, s čimer bi se zmanjšal tudi ocenjen vpliv na regije.

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka iii
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.

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

Štirikratni ponder lahko povzroči, da bo dejanska količina naprednih biogoriv nižja od 
pričakovane, s čimer bi se zmanjšal tudi ocenjen vpliv na regije.

Predlog spremembe 16
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 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, in njihovega 
učinka na vseh ravneh pri omejevanju 
emisij zaradi posrednih sprememb v rabi 
zemljišč, povezanih s proizvodnjo 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv. Poročilo mora vsebovati tudi 
pregled učinkov direktive na delovanje 
obstoječe industrije biogoriv in pregled 
širšega socialnega in gospodarskega 
vpliva direktive na regije Unije. 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.

Obrazložitev

Komisija je v svoji oceni učinka proučila širši socialni in gospodarski vpliv bolj splošno, 
čeprav je eden izmed pomembnih ciljev direktive o obnovljivih virih energije razvoj regij in 
podeželskih območij. Zato bi bilo treba socialno-gospodarski vpliv predloga, ko bo začel 
veljati, na primer na zaposlovanje, proučiti bolj temeljito kot doslej.
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Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Priloga 2 – odstavek 1 - točka 1 – točka b a (novo)
2009/28/ES
Annex V – Part C – Point 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V točki 11 se doda naslednji 
pododstavek:
„Če se v obratu za proizvodnjo goriva 
uporablja električna energija iz 
obnovljivih virov, proizvedena drugje, ki 
ima potrdilo o izvoru iz člena 15, se šteje, 
da je stopnja emisij toplogrednih plinov 
enaka nič. Tudi stopnja emisij 
toplogrednih plinov električne energije iz 
obnovljivih virov, proizvedene v 
proizvodnem obratu, je enaka nič.“

Obrazložitev

Proizvodne obrate je treba spodbujati, naj kot vir energije uporabljajo električno energijo iz 
obnovljivih virov, če obrat uporablja energijo, proizvedeno drugje. To bo koristilo tudi 
obratom za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v regiji, saj bi se povečalo 
povpraševanje po električni energiji iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Priloga 2
Direktiva 2009/28/ES
Priloga IX 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3) Doda se naslednja Priloga IX: 3) Doda se naslednja Priloga IX:

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

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

Vse surovine na podlagi odpadkov, alg in 
ostankov ter biološki material, pri katerem 
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so ustrezne alternativne uporabe povezane 
z znatnimi emisijami metana ali 
dušikovega oksida, pri čemer pa se ne 
proizvaja uporabna energija, tudi: 

(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, vključno z ločenimi biološkimi 
odpadki, vendar ne iz drugih ločenih 
gospodinjskih odpadkov in odpadnega 
papirja, 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) Biomasni del industrijskih odpadkov, 
odpadkov iz trgovine na debelo in na 
drobno ter procesnih ostankov

(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) Črna lužina in njeni derivati, kot so 
surovo sulfatno milo, lignin, surovo talovo 
olje in 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
(m) Storži (m) Storži

(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci (n) Ostanki od sečnje lesa, kot so lubje, 
veje, masa krošnje, majhna drva, listje, 
žagovina in oblanci
(na) Neživilska celuloza 
(nb) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

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

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje za neposredno v 
skladu z njihovo energijsko vsebnostjo

(a) Uporabljeno olje za kuhanje (a) Uporabljeno olje za kuhanje
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(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

(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

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

Obrazložitev

Pristop izčrpnega navajanja vseh posameznih surovin v prilogi, iz katerih se proizvajajo 
biogoriva, katerih prispevki se štejejo kot štirikratna ali dvakratna vrednost, ni pravilen, saj 
je težko prepoznati vse surovine, ki bi se lahko uporabljale bodisi sedaj bodisi v prihodnosti 
in ki ne povzročajo nobenega tveganja emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč. 
Štirikratni ponder lahko povzroči, da bo dejanska količina naprednih biogoriv nižja od 
pričakovane, s čimer bi se zmanjšal tudi ocenjen vpliv na regije.
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