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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Na podlagi politike EU za omejitev okoljskega učinka prometa in zmanjšanje odvisnosti 
Evrope od naftnih goriv je raba biogoriv v zadnjem desetletju nenehno naraščala. V Direktivi 
98/70/ES o kakovosti goriv je bil določen 6-odstotni cilj za zmanjšanje toplogrednih plinov v 
prometnem sektorju do leta 2020, v Direktivi 2009/28/ES o energiji iz obnovljivih virov pa je 
bil zastavljen obvezni cilj glede 20-odstotnega deleža obnovljive energije v EU do leta 2020 
in 10-odstotnega deleža obnovljive energije v prometu.

Direktivi vsebujeta trajnostna merila za biogoriva, za katera pa se je izkazalo, da zaradi 
učinka posrednih sprememb v rabi zemljišč ne dosegajo ustrezno želenega zmanjšanja 
toplogrednih plinov. Po znanstvenih podatkih se lahko emisije zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč bistveno razlikujejo, kar je odvisno od posameznih surovin, ki se uporabljajo kot 
nadomestek za fosilna goriva, pri čemer so toplogredne emisije zaradi posrednih sprememb v 
rabi zemljišč precejšnje in lahko deloma ali popolnoma izničijo prihranek emisij toplogrednih 
plinov, ustvarjen s pomočjo proizvodnje in rabe posameznih vrst biogoriva.

Komisija želi obe direktivi spremeniti, da bi se začel prehod na biogoriva, ki ustvarjajo manj 
emisij toplogrednih plinov, potem ko so upoštevane tudi ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

2. Predlog in prometni sektor

Predlog v Direktivo 2009/28/ES uvaja nove določbe na področju prometa, zlasti za uvedbo 
maksimalno 5-odstotnega deleža biogoriv, proizvedenih iz poljščin. 

3. Pripombe pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja poudarja, da je treba nujno doseči napredek pri zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov v prometu, in sicer ne le z odpravo nafte, temveč tudi z bistvenimi 
spremembami na področju energetske učinkovitosti vozil in drugih ukrepov za zmanjšanje 
rabe goriv. Zato predlaga, da se v 10-odstotni cilj glede rabe obnovljivih virov energije v 
prometu vključijo raba električne energije iz obnovljivih virov v železniškem prometu ter 
ukrepi za energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo. 

Poudariti želi tudi, da okoljskega učinka prometa ne bo mogoče rešiti le z nadomestki za 
goriva, pač pa bodo potrebne korenite družbene spremembe, na podlagi katerih bomo lahko 
ustvarili trajnostno družbo in ki bodo vsebovale prometni vidik. Poleg tega moramo sprejeti 
ukrepe za zmanjšanje potrebe po prevoznih storitvah, izboljšanje prostorskega načrtovanja in 
spremembo vedenjskih vzorcev v zvezi s posameznimi prevoznimi sredstvi. Nadalje 
pripravljavka mnenja meni, da moramo upoštevati globalne družbene vplive, denimo porast 
cen žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, izgubo biotske raznovrstnosti, 
deževnih gozdov in drugih dragocenih zemljišč ter družbene posledice za lokalno 
prebivalstvo. 
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Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je več kot 870 
milijonov svetovnega prebivalstva podhranjenega in pripravljavka mnenja resnično meni, da 
mobilnosti v Evropi ni mogoče zagotoviti na račun podhranjenih v svetu. Zato bi bilo treba 
preprečiti naraščanje rabe biogoriv, ki se proizvajajo iz surovin, pridobljenih na kmetijskih ali 
gozdnih zemljiščih, torej iz istih surovin kot hrana in krma. 

Ob upoštevanju navedenega pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije za omejitev 
deleža biogoriv, proizvedenih iz poljščin (denimo žitaric in drugih poljščin z visoko 
vsebnostjo škroba, sladkorja in oljnic), na cilje iz direktive o obnovljivih virih energije.

Obenem pa izraža zaskrbljenost, ker ta direktiva ne preprečuje nadaljnjega povečanja rabe 
biogoriv, ki se proizvajajo iz surovin, pridobljenih na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih. Ob 
upoštevanju sedanjih investicij v Uniji v biogoriva, ki se proizvajajo iz surovin, pridobljenih 
na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, in njihovih učinkov na gospodarstva tretjih držav, 
pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba delež teh goriv ohraniti na sedanji stopnji 
proizvodnje, z ustreznimi subvencijami pa bi jih bilo treba postopoma ukiniti. Biogoriva, 
proizvedena iz surovin, pridobljenih na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, bi bilo treba 
nadomestiti z naprednimi biogorivi, in sicer z uvedbo jasnih okoljskih zaščitnih ukrepov ob 
upoštevanja tehnološkega razvoja teh biogoriv, pri čemer se ne bi smel povečati skupni 5-
odstotni delež pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

Pripravljavka mnenja sicer podpira splošni cilj glede 10-odstotnega deleža energije iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju, vendar meni, da Komisija v predlogu ne obravnava 
ustrezno izziva, ki ga predstavlja zmanjšanje ogljikovih emisij, saj so nekatera biogoriva, ki v 
primerjavi s fosilnimi gorivi ustvarjajo večje emisije, še vedno vključena v 10-odstotni cilj 
glede rabe obnovljivih virov energije. Zato predlaga, da se prag za prihranek emisij 
toplogrednih plinov za vse delujoče obrate poviša na 60 %, s čimer bi spodbudili čim večjo 
učinkovitost vseh biogoriv, k čemur je Parlament pozval že leta 2009.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 

(1) Člen 3(4) Direktive 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 
2003/30/ES zahteva, da države članice 
zagotovijo, da je delež energije iz 
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obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Ena od metod, ki
so na voljo državam članicam za doseganje 
tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi 
najbolj prispevalo k doseganju cilja.

obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v 
letu 2020 najmanj enak 10 % njihove 
končne porabe energije. Potreba po 
zmanjšanju porabe energije v prometnem 
sektorju je nujna, saj bo verjetno vse težje 
na trajnosten način doseči obvezen 
odstotni cilj energije iz obnovljivih virov, 
če se bo celotno povpraševanje po energiji 
za promet še naprej višalo. Uporaba 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
primešavanje biogoriv z ničnimi ali 
nizkimi emisijami zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč sta drugi 
metodi, ki sta na voljo državam članicam 
za doseganje tega cilja.

Obrazložitev

Potreba po zmanjšanju skupne porabe v prometnem sektorju in povečanju energetske 
učinkovitosti v tem sektorju, da bi se dosegel 10-odstotni cilj za promet, je bila poudarjena že 
v veljavni direktivi o obnovljivih virih energije. Ta predlog spremembe ponovno navaja in 
poudarja, kako pomemben je razvoj električne energije iz obnovljivih virov in naprednih 
biogoriv, da bi Unija in države članice lahko trajnostno dosegle ta cilj na področju prometa.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 19(7) Direktive 2009/28/ES ter 
člen 7d(6) Direktive 1998/70/ES določata, 
da se upošteva učinek posrednih 
sprememb v rabi zemljišč na emisije 
toplogrednih plinov in sprejmejo ukrepi, 
ki obravnavajo ta učinek, pri čemer se 
ustrezno upošteva potreba po zaščiti 
obstoječih naložb.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5
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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 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 je bil za biogoriva, pridelana 
na obdelovalnih površinah, namenjen 
visok znesek javnih subvencij 
(10 milijard na leto), zato 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. Upoštevati je treba posredne 
spremembe v rabi zemljišč v skladu s 
priporočili iz presoje vpliva Komisije, da 
bi preprečili te potencialne vire emisij. Za 
zmanjševanje posrednih sprememb v rabi 
zemljišč je pomembno razlikovati med 
skupinami poljščin, kot so oljnice, žitarice, 
rastline za pridelavo sladkorja, in druge 
poljščine, ki vsebujejo škrob. Poleg tega je 
treba spodbujati raziskave in razvoj 
sektorjev novih naprednih biogoriv, ki 
niso konkurenčni poljščinam za prehrano, 
in še naprej preučevati učinek različnih 
skupin poljščin na neposredne in 
posredne spremembe v rabi zemljišč, da bi 
našli srednje- in dolgoročne rešitve.

Predlog spremembe 4

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 

(6) Tekoča goriva iz obnovljivih virov 
bodo verjetno potrebna v sektorju prometa 
za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih 
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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.

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, pridelanih iz surovin iz Priloge 
IX, ki bodo do leta 2020 predstavljala 3 % 
končne porabe energije v prometu.
Spodbude bi bilo treba zagotoviti tudi za 
druge vrste virov obnovljive energije ter za 
energetsko učinkovitost in ukrepe 
varčevanja z energijo v vseh vrstah 
prometa. 
Medtem ko je treba prispevek biogoriv od 
kmetijskih prehrambenih proizvodov 
omejiti na 6,5 % do leta 2020, se spodbude 
več ne bodo zagotavljale za biogoriva, ki 
ne zagotovijo znatnega zmanjšanja 
toplogrednih plinov in ki se proizvajajo iz 
poljščin, namenjenih za hrano ali krmo. 
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Predlog spremembe 5

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 stabilnega regulativnega okolja za 
sedanje in nove naložbe 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 se bilo treba zavezati k ohranitvi ravni 
biogoriv, ki se spodbujajo z Direktivo 
2009/28/ES, po letu 2020. Ostanki lesne 
celuloze so ena redkih biomas, ki je je v 
Evropi zelo veliko. Določitev podcilja za
primešavanje biogoriv iz lesne celuloze bi 
vlagateljem omogočila prepoznavnost, ki 
jo potrebujejo za izraz njihovega 
potenciala.

Obrazložitev

Podcilj za primešavanje biogoriv iz lesne celuloze prispeva k zmanjševanju uvoza dizelskega 
goriva s proizvodnjo naprednega biodizelskega goriva ter k spodbujanju naložb v 
izkoriščanje biomase s potencialom v Evropi.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Od 1. julija 2014 bi bilo treba povečati 
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih 
obratih, da se izboljša njihovo skupno 
ravnovesje toplogrednih plinov, ter 
odvrniti dodatne naložbe v obrate z nizkim
učinkom na prihranek toplogrednih plinov.
To povečanje zagotavlja varovala za 

(8) Od 1. julija 2015 bi bilo treba povečati 
najnižji prag prihranka toplogrednih plinov 
za pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se proizvajajo v novih obratih
v obratovanju, da se izboljša njihova 
skupna bilanca toplogrednih plinov ter 
spodbudijo naložbe v obrate z večjim
učinkom na prihranek toplogrednih plinov.
Najnižji prag 60 % zagotavlja varovala za 
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naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

naložbe v zmogljivost proizvodnje 
pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv v skladu z drugim pododstavkom 
člena 19(6).

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Komisija bi morala sprejeti ustrezne 
ukrepe za zagotovitev poštene konkurence 
izvoznikov biogoriv iz tretjih držav v Unijo 
v skladu s pravili Unije o instrumentih 
trgovinske zaščite.

Obrazložitev

Trg biogoriv je izpostavljen nepoštenim praksam tretjih držav (npr. EU je 28. februarja 2013 
naložila protidampinške dajatve na uvoze bioetanola iz ZDA, Komisija pa je 29. avgusta 2012 
sprožila protidampinško preiskavo glede uvozov biodizla iz Argentine in Indonezije). Zato je 
pomembno poudariti, da je treba zagotoviti pošteno konkurenco na trgu biogoriv.

Predlog spremembe 8

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 

(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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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.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V prometnem sektorju bi bilo treba 
spodbujati rabo električne energije iz 
obnovljivih virov. Prav tako bi bilo treba 
spodbujati ukrepe za energetsko 
učinkovitost in varčevanje z energijo v 
sektorju prometa.

Predlog spremembe 10

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

(11) Ocenjene emisije zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč na podlagi
sedanjih znanstvenih spoznanj niso dovolj 
zanesljive, da bi predstavljale podlago za 
oblikovanje politik. Ob upoštevanju, da 
razvoj panoge biogoriv v EU v glavnem 
narekuje politika, je zlasti pomembno 
zagotoviti doslednost in spremembe 
zakonodaje osnovati na trdnih 
znanstvenih dejstvih.
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Predlog spremembe 11

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) Čeprav so emisije, povezane s 
posrednimi spremembami v rabi zemljišč, 
priznan pojav, še ni objektivne in 
usklajene metodologije za njihovo 
merjenje. Komisija bi morala zato redno 
pregledovati metodologijo za ocenjevanje 
faktorjev emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč iz prilog VIII in 
V k Direktivi 2009/28/ES oziroma 
Direktivi 98/70/ES z vidika prilagajanja 
tehničnemu in znanstvenemu napredku. Za 
ta namen bi morala Komisija, če je to 
utemeljeno z najnovejšimi dokazi na 
podlagi najzanesljivejšega znanstvenega 
modela, obravnavati možnost revizije 
predlagane 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. Da bi 
povečali pravno varnost za naložbe v 
sektorje proizvodnje biogoriv, bi Komisija 
morala pripraviti objektivno in usklajeno 
metodologijo, ki bo omogočila 
ocenjevanje dejavnikov emisij, povezanih 
s posrednimi spremembami v rabi 
zemljišč.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Pregled in prilagoditev te 
metodologije bi morala upoštevati dejstvo, 
da so podjetja že ogromno vlagala na 
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podlagi sedanje zakonodaje.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

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. Druge ukrepe za zmanjšanje 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, na 
primer uporabo soproizvodov, povečanje 
donosov in učinkovitosti proizvodnje ter 
pridelavo poljščin na opuščenih ali 
neuporabljenih zemljiščih, bi morala 
oceniti Komisija z namenom vključitve teh 
ukrepov v direktive v smislu dodatne 
vrednosti, kot je model, že določen v 
točki 7 dela C Priloge IV k 
Direktivi 98/70/ES in v točki 7 dela C 
Priloge V k Direktivi 2009/28/ES za 
biomaso, pridobljeno na saniranem 
degradiranem zemljišču. Vseeno bi bilo 
treba še naprej podpirati uporabo teh 
degradiranih zemljišč za pridelavo 
biogoriv, če ne povzroča posrednih 
sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da bi uresničili cilj za energijo iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju ter 
hkrati zmanjšali negativne učinke 
sprememb v rabi zemljišč, bi morali 
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spodbuditi električno energijo iz 
obnovljivih virov in modalni premik ter 
povečati uporabo javnega prevoza in 
energetsko učinkovitost. V skladu z belo 
knjigo o prometu bi si države članice torej 
morale prizadevati za večjo energetsko 
učinkovitost in manjšo skupno porabo 
energije v prometu ter pri tem spodbujati 
uveljavljanje električnih vozil na trgu ter 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov v prometnih sistemih.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) V prometnem sektorju bi bilo treba 
spodbujati uporabo električne energije iz 
obnovljivih virov energije. Države članice 
bi si zato morale prizadevati za povečanje 
deleža električne energije iz obnovljivih 
virov v energetskem sektorju skozi čas in 
hkrati spodbujati uveljavljanje električnih 
vozil na trgu. 
Prav tako bi morale imeti države članice 
pravico, da svoja finančna sredstva, ki so 
sedaj v celoti ali delno usmerjena k 
doseganju deleža energije iz biogoriv, 
proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z 
visoko vsebnostjo škroba, sladkorja, oljnic 
in drugih na zemljiščih gojenih 
energetskih poljščin, vlagajo v energijo iz 
obnovljivih virov, zlasti vetrno, sončno in 
geotermalno energijo ter energijo 
plimovanja, ki so se izkazale za obnovljive 
in trajnostne. 

Predlog spremembe 16

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
obravnavi načinov za dodatno zmanjšanje 
navedenega vpliva.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Ta direktiva poleg tega dopušča, da 
se biogoriva, ki se uporabljajo v letalstvu, 
upoštevajo pri doseganju cilja, določenega 
v odstavku b.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru dobaviteljev biogoriv, ki se 
uporabljajo v letalstvu, države članice 
takšnim dobaviteljem prepustijo odločitev, 
ali bodo prispevali k obveznosti glede 
zmanjšanja iz odstavka 2, če dobavljena 
biogoriva izpolnjujejo trajnostna merila, 
določena v členu 7b.
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Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadnji stavek odstavka 1 se črta. 

Obrazložitev

Trajnostna merila, ki jih morajo izpolnjevati pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
da se lahko upoštevajo pri doseganju ciljev direktive in so upravičena do vključitve v javne 
programe podpore, se morajo uporabljati tudi za vsa biogoriva, pridobljena iz odpadkov in 
ostankov. Ohranitev izjeme bi lahko povzročila izkrivljanje konkurence. 

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„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 
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.

„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 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2015. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali 
pred tem datumom, biogoriva za namene 
odstavka 1 dosegajo do 31. decembra 2017 
prihranek emisij toplogrednih plinov vsaj 
35 %, od 1. januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2015 ali 
pred tem datumom, biogoriva za namene 
odstavka 1 dosegajo do 31. decembra 2017 
prihranek emisij toplogrednih plinov vsaj 
35 %, od 1. januarja 2018 pa vsaj 60 %.

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe biogoriv se izračuna v skladu 

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
uporabe biogoriv se izračuna v skladu 



PE506.337v02-00 16/31 AD\940493SL.doc

SL

s členom 7d(1).“ s členom 7d(1).“

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 98/70/ES
Člen 7d – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 in nato vsaki dve leti pripravi 
poročilo o ocenjenih tipičnih in privzetih 
vrednostih iz delov B in E Priloge IV, pri 
čemer upošteva zlasti emisije toplogrednih 
plinov, ki jih povzročata transport in 
predelava.

5. Komisija najpozneje do 31. decembra 
2012 in nato vsaki dve leti pripravi in 
objavi poročilo o ocenjenih tipičnih in 
privzetih vrednostih iz delov B in 
E Priloge IV, pri čemer upošteva zlasti 
emisije toplogrednih plinov, ki jih 
povzročata transport in predelava.

Obrazložitev

Z objavo poročila bo Evropska komisija zagotovila večjo dostopnost teh podatkov, kar bo 
izboljšalo prihodnja prizadevanja za zmanjšanje emisij plinov.

Predlog spremembe 22

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 

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 
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razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze.

razvojem faktorjev za surovine iz 
neživilske celuloze in lesne celuloze, pod 
pogojem, da spodbujajo raziskave in 
razvoj inovativnih tehnologij v državah 
članicah in upoštevajo potrebo po 
izboljšanju zanesljivosti oskrbe z 
dizelskimi gorivi.

Obrazložitev

Da ne bi ustvarili negotovosti, ki bi lahko odvračala od naložb, bo cilj načrtovanih ukrepov 
spodbujanje raziskav in razvoja v državah članicah in zadovoljitev potreb trga.

Predlog spremembe 23

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. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 10a v 
zvezi z določitvijo podrobnih opredelitev, 
vključno s tehničnimi specifikacijami, 
potrebnih za kategorije iz točke 9 dela C 
Priloge IV.“

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 1 – točka 7
Direktiva 98/70/ES
Člen 10a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 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.

2. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 7d(7), 7d(8a), 8a(3) in 10(1) se 
prenese na Komisijo za nedoločen čas z 
začetkom veljavnosti te direktive.
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Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. 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.

3. Prenos pooblastil iz člena 7a(5), drugega 
pododstavka člena 7b(3), členov 7d(5), 
7d(6), 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.

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 
7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), 
členov 7d(5), 7d(6), 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.

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V člen 2 se vstavi nova točka (oa):
„(oa) „napredna biogoriva“ pomenijo 
biogoriva, proizvedena iz surovin, ki ne 
tekmujejo neposredno s poljščinami, ki se 
uporabljajo za hrano 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.“

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – točka 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 rastlinskega olja 
in etanola iz sladkorja, žitaric ali 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.“

Obrazložitev

Biogoriva imajo učinek vzvoda na inovacije na področjih biotehnologije in rastlinske kemije. 
Torej je treba spodbujati raziskave in razvoj v vseh sektorjih z velikim potencialom.
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Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) odstavek 4 se spremeni: (c) odstavek 4 se spremeni:

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

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) V odstavku 4 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
4. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v vseh 
vrstah prometa v letu 2020 enak najmanj 
10 % porabe končne energije v prometu v 
tej državi članici in da glede na znatni 
prispevek etanola k cilju zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov, zlasti v 
cestnem prometu, delež etanola 
predstavlja vsaj 3 % skupne porabe 
konvencionalnih biogoriv. 

Obrazložitev

Najnovejši znanstveni podatki potrjujejo, da etanol bistveno prispeva k dekarbonizaciji 
cestnega prometa. Zato je treba za etanol določili posebno podkvoto, da bi preprečili, da bi 
celoten delež konvencionalnih biogoriv večinoma pokrival biodizel.
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Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) doda se naslednja točka (d): (ii) doda se naslednja točka (d):

„(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 v števcu je delež energije, 
kot sledi:

– iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric in 
drugih poljščin z visoko vsebnostjo 
škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in 
oljnic, ne presega 6,5 % končne porabe 
energije v prometu leta 2020;
– iz naprednih biogoriv iz surovin, 
naštetih v Prilogi IX, predstavljajo 3 % 
porabe končne energije v prometu do leta 
2020;
– iz drugih vrst porabljenih virov 
obnovljive energije ter iz ukrepov 
energetske učinkovitosti in prihranka 
energije v vseh vrstah prometa.“

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – alinea iii a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) doda se naslednja točka (f):
(f) države članice se lahko odločijo, da 
bodo pri izračunu prispevka električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije in porabljene v vseh vrstah 
železniškega prometa za namene točk (a) 
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in (b), uporabile povprečni delež 
električne energije iz obnovljivih virov v 
Uniji ali delež električne energije iz 
obnovljivih virov na njihovem ozemlju. 
Pri izračunu porabe električne energije iz 
obnovljivih virov v vseh vrstah 
železniškega prometa se tudi šteje, da je ta 
poraba 2,5-krat večja kot energijska 
vsebnost dovedene električne energije iz 
obnovljivih virov.

Obrazložitev

Spodbujati bi bilo treba energetsko učinkovitejšo rabo električne energije v železniškem 
sektorju iz obnovljivih virov. 

Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Člen 4a se vstavi, kot sledi:
4a. Države članice širijo in spodbujajo 
ukrepe za energetsko učinkovitost in 
varčevanje z energijo, da bodo lažje 
dosegle navedeni cilj iz odstavka 4. 
Komisija do 31. decembra 2014 pripravi 
priporočila za sprejetje ustreznih ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti in 
varčevanja z energijo za namene prvega 
pododstavka. Ta priporočila vsebujejo 
ocene potenciala ukrepov za energetsko 
učinkovitost in varčevanje z energijo, ki se 
doseže z njihovim izvajanjem. Na podlagi 
tega države članice pripravijo akcijske 
načrte za sprejetje tovrstnih ukrepov, pri 
čemer se lahko odločijo, da bodo 
upoštevale energetsko učinkovitost in 
prihranek energije, ki ju dosežejo za 
namene odstavka (b).
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Obrazložitev

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bi morali doseči z odpravo naftnih goriv, pa tudi z 
ukrepi za večjo energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 – podtočka c – podtočka ii a(novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 3 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) v odstavku 4 se vstavi naslednja točka 
(da):
„(da) Države članice po letu 2020 
ohranijo delež energije iz obnovljivih 
virov najmanj na ravni iz prvega 
pododstavka.“

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) doda se naslednja točka (e): (iii) doda se naslednja točka (e):
„Prispevek: „Prispevek:

(i) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz dela 
A Priloge IX, se šteje kot štirikratna
vrednost njihove energijske vsebnosti;

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

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

(ii) biogoriv, proizvedenih iz surovin iz 
dela B Priloge IX, se šteje kot 1,2-kratna
vrednost njihove energijske vsebnosti;

(iii) tekočih in plinastih goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora se 
šteje kot štirikratna vrednost njihove 
energijske vsebnosti.
Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile 

Države članice zagotovijo, da kategorije od
(i) do (iii) ne zajemajo surovin, ki so bile
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namerno spremenjene. namerno spremenjene.

Napredna biogoriva iz surovin, naštetih v 
Prilogi IX, morajo predstavljati 3 % 
porabe končne energije v prometu do leta 
2020.

Seznam surovin iz Priloge IX se lahko 
prilagodi znanstvenemu in tehničnemu 
napredku, da se zagotovi pravilno 
izvajanje pravil glede upoštevanja iz te 
direktive. Komisija je pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b) glede seznama surovin iz 
Priloge IX.“

Seznam surovin iz Priloge IX se lahko 
prilagodi znanstvenemu in tehničnemu 
napredku. Komisija je pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 25(b) glede seznama surovin iz 
Priloge IX, pod pogojem, da spodbujajo 
raziskave in razvoj inovativnih tehnologij 
v državah članicah.

Evropska komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlaga usklajene 
rešitve za goljufije z dvojnim 
upoštevanjem, ki so posledica nepravilne 
uporabe meril, opredeljenih v točki (e).“

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim: (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„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 
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.

„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 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, 
proizvedena v obratih, ki so začeli 
obratovati po 1. juliju 2015. Obrat
,obratuje‘, če poteka fizična proizvodnja 
pogonskih biogoriv ali drugih tekočih 
biogoriv.

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2014 ali 
pred tem datumom, biogoriva za namene 
odstavka 1 dosegajo do 31. decembra 2017 
prihranek emisij toplogrednih plinov vsaj 
35 %, od 1. januarja 2018 pa vsaj 50 %.

Za obrate, ki so obratovali 1. julija 2015 ali 
pred tem datumom, biogoriva za namene 
odstavka 1 dosegajo do 31. decembra 2017 
prihranek emisij toplogrednih plinov vsaj 
35 %, od 1. januarja 2018 pa vsaj 60 %.

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi 
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uporabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 19(1).“

uporabe pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv se izračuna v skladu 
s členom 19(1).“

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)
Direktiva 2009/28/ES
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Odstavek 6 se nadomesti z 
naslednjim:
6. „Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 1 ter ki so 
proizvedena iz kmetijskih surovin, 
pridelanih v Skupnosti v skladu z 
zahtevami in standardi na podlagi določb 
skupnih pravil za sheme neposrednih 
podpor za kmete v okviru skupne 
kmetijske politike in za uvedbo nekaterih 
shem podpor za kmete ter v skladu z 
minimalnimi zahtevami za dobre 
kmetijske in okoljske pogoje, opredeljene 
v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 
19. januarja 2009, izpolnjujejo trajnostna 
merila iz člena 17(3) do (5).“

Predlog spremembe 38

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. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 25(b) 
v zvezi z določitvijo podrobnih opredelitev, 
vključno s tehničnimi specifikacijami, 
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potrebnih za kategorije iz točke 9 dela C 
Priloge V.“

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) vstavi se naslednji odstavek:
„8b. Komisija najkasneje do 31. decembra 
2015 predloži zakonodajni predlog, ki 
vključuje nadaljnje ukrepe za zmanjšanje 
posrednih sprememb v rabi zemljišč, kot 
so uporaba soproizvodov, povečanje 
donosov in učinkovitosti proizvodnje ter 
pridelava poljščin na opuščenih 
zemljiščih, s podobno dodatno vrednostjo, 
kot je model, določen za biomaso, 
pridobljeno na zemljišču pod pogoji,
določenimi v točki 8 dela C Priloge V.“

Predlog spremembe 40

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 3(4)(d), 
člena 5(5), tretjega pododstavka člena 
17(3)(c), členov 19(5), 19(6), 19(7) in 
19(8a) se prenese na Komisijo za obdobje 
štirih let od [datum začetka veljavnosti te 
direktive]. Komisija najkasneje devet 
mesecev pred koncem obdobja štirih let 
pripravi poročilo v zvezi s prenosom 
pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
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nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe 41

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 3(4)(d), 
člena 5(5), tretjega pododstavka člena 
17(3)(c), členov 19(5), 19(6), 19(7) in 
19(8a) lahko Evropski parlament ali Svet 
kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu 
pooblastilo iz navedenega sklepa preneha 
veljati. Sklep začne veljati dan po objavi 
sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši datum, ki je naveden v
besedilu sklepa. Ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe 42

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 3(4)(d), členom 5(5), tretjim 
pododstavkom člena 17(3)(c), členi 19(5), 
19(6), 19(7) in 19(8a) , 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. Rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.
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Predlog spremembe 43

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. 

Komisija do 31. decembra 2017 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo, ki temelji na najboljših 
najnovejših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih in najzanesljivejšem znanstvenem 
modelu, o analizi učinkovitosti ukrepov, 
uvedenih s to direktivo, pri:

a) omejevanju emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč, povezanih s 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih 
tekočih biogoriv;
b) spodbujanju raziskav in razvoja novih 
postopkov proizvodnje naprednih 
biogoriv, ki ne konkurirajo poljščinam, ki 
se uporabljajo za prehrano ljudi ali živali;
c) spodbujanju zbiranja zanesljivih in 
primerljivih podatkov o emisijah 
toplogrednih plinov pri posredni 
spremembi rabe zemljišč: 

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.

Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni 
predlog, ki temelji na znanstvenih dokazih,
pridobljenih z uporabo najzanesljivejšega 
znanstvenega modela, za uvedbo 
ocenjenih faktorjev emisij zaradi posrednih 
sprememb v rabi zemljišč v ustrezna 
trajnostna merila 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. Prav 
tako se ob upoštevanju ocen posrednih 
sprememb rabe zemljišč od 1. januarja 
2021 spodbude več ne bodo zagotavljale 
za biogoriva, ki ne zagotovijo znatnega 
zmanjšanja toplogrednih plinov in ki se 
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proizvajajo iz poljščin, namenjenih za 
hrano ali krmo. 

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Priloga II – točka 3
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

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

(h) Surovi glicerin (h) Surovi glicerin

(i) Odpadki sladkornega trsa
(j) Grozdne tropine in vinske droži (j) Grozdne tropine in vinske droži

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

(o) Uporabljeno olje za kuhanje
(p) Lesna celuloza, skupaj s slamo, 
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odpadki sladkornega trsa, orehovimi 
lupinami, plevami in luskami ter storži, 
vendar brez žagovine, 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 kot 1,2-kratna
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

(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“

Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska komisija upošteva, da vrednost 
koeficientov, opredeljenih na podlagi 
Priloge IX, ni prilagojena vsem 
proizvodom in da je potreben dodaten 
razmislek, da bi preprečili vsakršno 
pravno negotovost.
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