
 

 

PRILOGA I 

 

Del A: Surovine, katerih prispevek k skupnemu deležu obnovljivih virov v prometu se 

šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti: 

 

(a) alge, če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih; 

(b) biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za 

katere veljajo cilji recikliranja iz Direktive 2008/98/ES; 

(c) biološki odpadki iz gospodinjstev, za katere velja ločeno zbiranje, kot je opredeljeno v Uredbi 

o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15); 

(č) biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi, 

vključno z materialom iz malo- in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne 

industrije, razen surovin s seznama v delu B te priloge; 

(d) slama; 

(e) živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav; 

(f) odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palmovih 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) koruzni storži brez jedra; 

(n) biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kot so lubje, 

veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, 

mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje; 

(o) neživilska celuloza; 

(p) lesna celuloza, razen žaganih in furnirskih hlodov; 

(r) obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu; 

(s) zajemanje ogljika in njegova uporaba v prometu, če gre za obnovljiv vir energije v skladu s 

točko (a) drugega odstavka 2. člena Direktive (EU) 2015/1513; 

(š) bakterije, če gre za obnovljiv vir energije v skladu s točko (a) drugega odstavka 2. člena 

Direktive (EU) 2015/1513. 

 

Del B: Surovine, katerih prispevek k skupnemu deležu obnovljivih virov v prometu se 

šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti: 

 

(a) rabljeno olje za kuhanje; 

(b) živalske maščobe, ki so razvrščene kot kategoriji 1 in 2 po Uredbi (ES) št. 1069/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za 

živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter 

razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L št. 300, z dne 14. 11. 2009, str. 1). 

 

 

 

 


