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Predlog spremembe 22
Osnutek mnenja

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 93/12/EGS zahteva, 
da dobavitelji goriv do 31. decembra 2020 
za najmanj 6 % zmanjšajo emisije 
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriva na enoto energije iz goriva (v 
nadaljnjem besedilu: emisijska intenzivnost 
toplogrednih plinov), ki ga v Uniji 
uporabljajo cestna vozila, necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji ter plovila za rekreacijo, ko niso 
na morju. Ena od metod, ki so na voljo 
dobaviteljem fosilnih goriv za zmanjšanje 
emisijske intenzivnosti toplogrednih plinov 
iz dobavljenih fosilnih goriv, je mešanje
biogoriv.

(2) Glede ciljev Unije v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 
znatnega prispevka goriv, ki se uporabljajo 
v cestnem prometu, k tem emisijam 
člen 7a(2) Direktive 98/70/ES o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive 93/12/EGS zahteva, 
da evropski dobavitelji goriv in dobavitelji 
goriv, ki nimajo sedeža v Skupnosti, do
31. decembra 2020 za najmanj 6 % 
zmanjšajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriva na enoto energije 
iz goriva (v nadaljnjem besedilu: emisijska 
intenzivnost toplogrednih plinov), ki ga v 
Uniji uporabljajo cestna vozila, necestna 
mobilna mehanizacija, kmetijski in 
gozdarski traktorji ter plovila za rekreacijo, 
ko niso na morju. Ena od metod, ki so na 
voljo dobaviteljem fosilnih goriv za 
zmanjšanje emisijske intenzivnosti 
toplogrednih plinov iz dobavljenih fosilnih 
goriv, je primešavanje biogoriv.

Or. ro

Predlog spremembe 23
Osnutek mnenja

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 

(4) Če se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki 
je bilo prej namenjeno za oskrbo trgov s 
hrano, krmo in vlakni, uporabi za 
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proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 
proizvodnje bodisi z vključitvijo 
nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 
proizvodnjo. Ta primer pomeni posredno 
spremembo v rabi zemljišč in lahko, če 
vključuje spremembo namembnosti 
zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi
zemljišč.

proizvodnjo biogoriva, je treba kljub temu 
zadovoljiti povpraševanje, ki ni povezano z 
gorivom, bodisi z intenziviranjem 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 
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.

Or. ro

Predlog spremembe 24
Jens Nilsson

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 

(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 intenziviranjem 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 
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zemljišča z velikimi zalogami ogljika, 
povzroči znatne emisije toplogrednih 
plinov. Zato bi morali direktivi 98/70/ES in 
2009/28/ES, glede na to, da se sedanja 
biogoriva v glavnem proizvajajo iz 
poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih, vključevati določbe 
za obravnavo posredne spremembe v rabi 
zemljišč.

namembnosti zemljišča z velikimi 
zalogami ogljika, povzroči znatne emisije 
toplogrednih plinov. Zato bi morali 
direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES, glede na 
to, da se sedanja biogoriva v glavnem 
proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na 
obstoječih kmetijskih zemljiščih, 
vključevati določbe za obravnavo posredne 
spremembe v rabi zemljišč. 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. Zato je zlasti pomembno 
sprejeti ukrepe proti posrednim 
spremembam v rabi zemljišč v prid 
oljnicam.

Or. sv

Predlog spremembe 25
Osnutek mnenja

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 

(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, 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 
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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.

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.

Or. ro

Predlog spremembe 26
Osnutek mnenja

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 ki so centralizirane 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 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.

Or. ro
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Predlog spremembe 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva je verjetno, da bodo 
emisije toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje 
takšnih emisij je pomembno razlikovati 
med skupinami poljščin, kot so oljnice, 
žitarice, rastline za pridelavo sladkorja, in 
druge poljščine, ki vsebujejo škrob.

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po 
biogorivih, ki so jih zagotovile države 
članice, in ocen emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč za različne 
surovine za biogoriva bodo emisije 
toplogrednih plinov, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
znatne in bi lahko izničile nekatere ali 
celotne prihranke toplogrednih plinov pri 
posameznih biogorivih. Razlog za to je 
dejstvo, da bo predvidoma skoraj celotna 
proizvodnja biogoriv do leta 2020 temeljila 
na poljščinah, pridelanih na zemljiščih, ki 
bi se lahko uporabljala za oskrbovanje 
trgov s hrano in krmo. Takšne prakse so 
imele izjemno neugoden vpliv na številne 
lokalne skupnosti v državah v razvoju. 
Zato bi morala strategija zmanjševanja
emisij upoštevati socialne učinke in 
spoštovati človekove pravice ter 
uporabljati manj zemljišč, ki so 
namenjena preskrbi trga s hrano.

Or. it

Predlog spremembe 28
Osnutek mnenja

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 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo postajala vse pomembnejša v 
sektorju prometa za zmanjšanje njegovih 
emisij toplogrednih plinov. Napredna 
biogoriva, kot so biogoriva iz odpadkov in 
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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.

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 pri 
uresničevanju 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, če bo ocena učinka, izvedena v 
okviru opredelitve politike za obdobje po 
letu 2020, predlagala takšen ukrep.

Or. ro

Predlog spremembe 29
Osnutek mnenja

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 

(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, ki niso primerni za 
recikliranje, in alg, zagotavljajo velik 
prihranek toplogrednih plinov z majhnim 
tveganjem povzročanja posrednih 
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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.

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
pri uresničevanju 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.

Or. ro

Predlog spremembe 30
Jens Nilsson

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 

(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 naprednih biogoriv.
Strukturnim skladom EU bi se morala 
dodeliti ključna vloga pri spodbujanju in 
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vrednosti. razvijanju naprednih biogoriv.

Or. sv

Predlog spremembe 31
Osnutek mnenja

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.

Or. ro

Predlog spremembe 32
Jens Nilsson

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 naprednih 
biogoriv ponuja velike možnosti za 
ustvarjanje delovnih mest in rasti, zlasti 
na podeželskih območjih.

Or. sv
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Predlog spremembe 33
Jens Nilsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. sv

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 34
Jens Nilsson
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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) Štiriodstotna 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.

Or. sv

Predlog spremembe 35
Francesco De Angelis

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 ali domorodnih 
skupnosti v Uniji ali tretjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja veliko dokazov, ki potrjujejo, da biogoriva prispevajo k negativnim socialnim 
učinkom v povezavi z zemljiškimi pravicami in pravicami do hrane, ki jih zlasti občutijo 
ženske v državah v razvoju; navedeno mora odražati tudi direktiva. Še zlasti je treba nujno 
obravnavati razseljevanje lokalnega in domorodnega prebivalstva zaradi nasadov za 
proizvodnjo biogoriv.

Predlog spremembe 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino
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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.

Or. en

Predlog spremembe 37
Osnutek mnenja

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.

Or. ro

Predlog spremembe 38
Osnutek mnenja

Predlog direktive
Uvodna izjava 21
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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.

Or. ro

Predlog spremembe 39
Osnutek mnenja

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. 

Or. ro

Predlog spremembe 40
Jens Nilsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se naslednja točka: 
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„(pa) „napredna biogoriva“ pomenijo 
biološki material, pri katerem so ustrezne 
alternativne uporabe povezane z znatnimi 
emisijami metana ali dušikovega oksida, 
pri čemer pa se ne proizvaja uporabna 
energija v skladu z opredelitvijo v Prilogi 
IX. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
za prilagajanje tega seznama na osnovi 
znanstvenega in tehničnega napredka.“

Or. sv

Predlog spremembe 41
Jens Nilsson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„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.“

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih iz oljnic, ne presega
4 % od opredeljenih 10 % iz člena 3(4)d.“

Or. sv

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. Omejitev bo tako zajela manj poljščin 
in bo posledično nižja.

Predlog spremembe 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka b
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„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.“

„Zaradi skladnosti s ciljem iz prvega 
pododstavka največji skupni prispevek iz 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv, proizvedenih na obdelovalnih 
površinah, ne presega količine energije, ki 
ustreza največjemu prispevku za energijo v 
prometu iz člena 3(4)d. Do državne 
pomoči ali drugih vrst finančnih 
subvencij so upravičena le goriva in 
tekoča goriva, ki prispevajo k doseganju 
cilja.“

Or. en

Obrazložitev

Glede na nedvomen vpliv, ki ga imajo evropske politike o biogorivih na lastništvo zemljišč 
tako v Uniji kot tudi zunaj nje, je pomembno omejiti vsa biogoriva, pridelana na obdelovalnih 
površinah, in ne samo živilskih pridelkov. In drugič, za zagotovitev, da bo omejitev porabe 
biogoriv in tekočih biogoriv, pridelanih na obdelovalnih površinah, podala jasno sporočilo 
vlagateljem in trgom za biogoriva, je pomembno, da se njihova proizvodnja nad omejitvami, 
določenimi v tem predlogu, ne more podpreti z nobeno finančno ali drugo obliko subvencij.

Predlog spremembe 43
Jens Nilsson

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

„(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež 
energije iz biogoriv, proizvedenih iz oljnic, 
ne presega 4 % (ocenjeni delež ob koncu 
leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2020. Leta 2020 mora 
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koncu leta 2011) končne porabe energije v 
prometu leta 2020.“

najmanj 3 % porabe končne energije v 
prometu temeljiti na energiji iz naprednih 
biogoriv.“

Or. sv

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. Omejitev bo tako zajela manj poljščin 
in bo posledično nižja.

Predlog spremembe 44
Francesco De Angelis

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka ii
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – 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, in s 
tem biogoriv, ki so upravičena do 
subvencij v skladu z smernicami o državni 
pomoči, delež energije iz biogoriv, 
proizvedenih na obdelovalnih površinah, 
ne presega 5 % (ocenjeni delež ob koncu 
leta 2011) porabe končne energije v 
prometu leta 2017. Od 1. januarja 2018 pa 
pri izračunu biogoriv v števcu, in s tem 
biogoriv, ki so upravičena do subvencij v 
skladu z smernicami o državni pomoči, 
delež energije iz biogoriv, proizvedenih na 
obdelovalnih površinah, ne presega 3,5 % 
(ocenjeni delež leta 2008) porabe končne 
energije v prometu leta 2020. Po letu 2020 
se delež energije iz biogoriv, proizvedenih 
na obdelovalnih površinah, postopoma 
zmanjša na nič.“

Or. en
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Obrazložitev

Delež biogoriv – bodisi prve ali napredne generacije – je treba omejiti na 5 % do leta 2017 in 
nato do leta 2020 na 3,5 %, kar je stopnja iz leta 2008, ko je bila določena direktiva o 
obnovljivih virih energije. Po letu 2020, ko bo ta direktiva prenehala veljati, je treba 
biogoriva, proizvedena na obdelovalnih površinah, postopoma odpraviti, da se preprečijo 
nenamerni učinki na lastništvo zemljišč. Ta omejitev mora zagotoviti, da cilji in subvencije 
Unije ne bodo spodbujali nobenih dodatnih negativnih učinkov, ki jih povzroča navzkrižje 
med biogorivi, proizvedenimi na obdelovalnih površinah, in hrano.

Predlog spremembe 45
Francesco De Angelis

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – točka iii
Direktiva 98/70/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka e– podtočka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) biogoriva, proizvedena na 
obdelovalnih površinah z namenom 
doseganja cilja 6 %, dosežejo največjo 
mejo 50 % do 31. decembra 2017 in 
stopnjo 0 %  leta 2020. Samo biogoriva, ki 
prispevajo k doseganju cilja, so 
upravičena do državne pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 46
Osnutek mnenja

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – podtočka a
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(2) Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 

„(2) Prihranek emisij toplogrednih plinov 
zaradi rabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene 
odstavka 1, je najmanj 60 % za pogonska 
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biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2014. Obrat
,obratuje‘, če je bila pilotna faza 
zaključena in če poteka fizična 
proizvodnja pogonskih biogoriv ali drugih 
tekočih biogoriv.

Or. ro

Obrazložitev

Najprej je treba uvesti pilotno fazo, v kateri se določijo najprimernejši parametri proizvodnje.

Predlog spremembe 47
Osnutek mnenja

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. 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.

Or. ro
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Predlog spremembe 48
Jens Nilsson

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

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

Za napredna biogoriva se štejejo 
naslednja biogoriva:

(a) Alge Biološki material, pri katerem so ustrezne 
alternativne uporabe povezane z znatnimi 
emisijami metana ali dušikovega oksida, 
pri čemer se ne proizvaja uporabna 
energija.

(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
(d) Slama
(e) Živalski gnoj in blato iz čistilnih 
naprav
(f) Odplake iz proizvodnje palmovega olja 
in prazni grozdi palminih sadežev
(g) Smola talovega olja
(h) Surovi glicerin
(i) Odpadki sladkornega trsa
(j) Grozdne tropine in vinske droži
(k) Orehove lupine
(l) Pleve in luske
(m) Storži
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(n) Lubje, veje, listje, žagovina in oblanci
Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju 
iz člena 3(4) se šteje kot štirikratna 
vrednost njihove energijske vsebnosti
(a) Uporabljeno olje za kuhanje
(b) Živalske maščobe, razvrščene kot 
kategorija I in II v skladu z ES/1774/2002 
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi
(c) Neživilska celuloza
(d) Lesna celuloza, razen žaganih hlodov 
in furnirskih hlodov“

Or. sv

Predlog spremembe 49
Riikka Manner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smola talovega olja Črna lužina in njeni derivati, kot so 
surovo sulfatno milo, lignin, surovo talovo 
olje in smola talovega olja

Or. en

Obrazložitev

Vsi ostanki pri postopku pridobivanja celuloze se obravnavajo enako. Procesni ostanki imajo 
velik potencial za proizvodnjo naprednih biogoriv.


