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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da proizvodnja biomase in obnovljive energije prispeva k zmanjšanju odvisnosti 
od energije (tj. od uvoza nafte in biomase) ter spodbuja raznovrstnost energetskih virov, 
kot to določa zelena knjiga Komisije "K evropski strategiji za varnost oskrbe z 
energijo"(KOM(2000)0769), hkrati pa jo mora spremljati širši razmislek o porabi 
energije in s tem tudi o načinu življenja in metodah proizvodnje, da bi energijo 
porabljali čim bolj učinkovito (z uporabo bolj obnovljive energije), predvsem pa manj; 
poudarja, da mora biti cilj vseh ukrepov na področju bioenergije reševanje problema 
podnebnih sprememb;

2. meni, da prinaša nadomestitev fosilnih goriv nove priložnosti za gospodarstvo in 
vključuje ekološke in socialne vidike;

3. meni, da lahko proizvodnja biomase in biogoriv bistveno prispeva k uresničevanju 
evropskih ciljev za zmanjšanje podnebnih sprememb;

4. poudarja, da je bila podpora za spodbujanje energetskih rastlin uvedena kot del reforme 
skupne kmetijske politike (SKP);

5. izpostavlja potencial, ki ga uporaba kmetijskih stranskih proizvodov, gozdnih 
proizvodov in odpadkov nudi za ogrevanje, hlajenje ter proizvodnjo goriv in elektrike; 
vendar meni, da proizvodnja biomase in biogoriv ne sme izpodriniti glavne naloge 
kmetijstva, to je proizvodnje hrane;

6. meni, da je podpora Skupnosti potrebna za spodbujanje pridobivanja biomase in 
biogoriv iz različnih organskih odpadkov, zlasti iz gozdnih odpadkov, odpadkov pri 
obdelavi odpadne vode, trdnih komunalnih odpadkov in jedilnih olj;

7. poziva Komisijo, naj odpravi ovire v evropski zakonodaji, da bo možna proizvodnja 
bioplina s fermentacijo gnoja ali organskih odpadkov ter naj to spodbuja;

8. poudarja, da je treba pri izkoriščanju kmetijskih stranskih proizvodov, energetskih 
rastlin ter gozdnih proizvodov in odpadkov posvetiti pozornost vidikom energetske 
učinkovitosti in trajnostnega razvoja; zato meni, da je treba te proizvode predvsem 
najučinkoviteje uporabiti, torej za pridobivanje toplote;

9. poudarja pomen tržnih mehanizmov, s katerimi lahko viri energije iz biomase postanejo 
konkurenčni na trajnostni osnovi; (črtano);

10. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za uskladitev proizvodnih standardov in 
podporo obnovljivim surovinam v celotni EU, s čimer bi spodbudili notranji trg 
obnovljivih virov energije;

11. meni, da morajo kakovost biogoriv (zlasti biogoriv, ki se uporabljajo kot nadomestek za 
motorni bencin v prevoznem sektorju) nadzorovati primerno opremljeni laboratoriji in 
da je treba na evropski ravni vlagati v tehnološko posodabljanje laboratorijske 
infrastrukture, s katero se bo kakovost goriv nadzorovala na nevtralen, nepristranski 
način;
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12. poudarja, da so za biogoriva potrebni posebni preizkusi, kar zahteva naložbe, zato je 
treba strukturne in kohezijske sklade nameniti za naložbe ne le v naložbene projekte, 
ampak tudi v infrastrukturo, s katero bo mogoče ohraniti kakovost teh proizvodov;

13. poziva Komisijo, naj čim prej predloži predlog direktive o ogrevanju in hlajenju z 
obnovljivimi viri energije ter ponovno opozarja na svojo resolucijo z dne 14. 2. 2006 s 
priporočili Komisiji o ogrevanju in hlajenju z obnovljivimi viri energije1 ter na sklep 
Sveta za ekonomske in finančne zadeve, da državam članicam dovoli uvesti znižano 
stopnjo davka na dodano vrednost za daljinsko ogrevanje z obnovljivimi viri; 

14. poudarja, da je treba za uporabo biomase oblikovati najboljši možen regulativni okvir, 
da bi s tem spodbudili proizvodnjo biomase na trajnosten način v ekološkem in 
ekonomskem smislu ter v smislu mednarodne varnosti preskrbe s hrano ter zagotovili 
učinkovitejšo uporabo biomase, na primer s spodbujanjem sočasne proizvodnje;

15. meni, da bi lahko sredstva, namenjena prednostnim nalogam razvoja podeželja 
Skupnosti, pripomogla k pospeševanju uporabe obnovljivih virov energije in k boju 
proti podnebnim spremembam; vendar poudarja, da so sredstva za razvoj podeželja 
namenjena celostnemu pristopu h gospodarski oživitvi in ekološkemu varovanju 
podeželskih območij in njihovih naravnih virov; poudarja, da morajo države članice 
preučiti zagotavljanje pomoči ali zagotoviti davčne olajšave iz svojih nacionalnih 
programov za razvoj podeželja in drugih proračunskih sredstev;

16. podpira sklepe Evropskega sveta marca 2006, da si je treba prizadevati za povečanje 
deleža obnovljive energije na 15 % in deleža biogoriv na 8 % do leta 2015;

17. poziva Komisijo, naj nameni posebno pozornost manjšim projektom za biogoriva v 
primarnem kmetijskem sektorju, kot sta mobilna destilacija in fermentacija, ki lahko 
pomembno vplivata na prihodnjo obdelavo primarnih stranskih proizvodov;

18. meni, da je treba v primeru biorafinerij razviti mehanizme za spodbujanje izgradnje 
infrastrukture, s pomočjo katere bi lahko obrate za predelavo hitro oskrbeli z viri ali – če 
je biorafinerija povezana z energetskimi rastlinami - da bodo lahko proizvodi hitro na 
voljo za končno uporabo;

19. meni, da bi oblikovanje trga EU za biogoriva zmanjšalo odvisnost evropske oskrbe z 
energijo in ponudilo priložnost za razvoj alternativnih virov dohodka tako evropskim 
kmetom kot tudi gospodarstvu evropskega podeželja;

20. poudarja, da je treba v interesu trajnosti pri izkoriščanju biomase spodbuditi 
izkoriščanje čim bližje kraju izvora kmetijske surovine, s čimer bi zmanjšali izgubo 
energije zaradi transporta; poziva Komisijo in države članice, naj zato sredstva za razvoj 
podeželja uporabijo za preureditev javnih ustanov na podeželju tako, da bodo lahko kot 
vir za ogrevanje uporabljale bioenergijo;

21. po njegovem mnenju je pomembno v vseh državah članicah uskladiti izvajanje 
Direktive 2003/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometnem sektorju2

(direktive o biogorivih);

22. podpira obvestilo Komisije, da bo do konca leta 2006 v okviru Direktive 98/70/ES 
  

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0058.
2 UL L 123, 17.5.2003, str. 42-46.
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina 
in dizelskih goriv1 revidirala mejne vrednosti za vsebnost biogoriva v bencinu in 
dizelskem gorivu, ki ovirajo širšo uporabo biogoriv;

23. poudarja, da morajo okvirni cilji iz direktive o biogorivih postati obvezujoči, in poziva k 
opredelitvi novih, bolj ambicioznih in dolgoročnejših ciljev do leta 2020, da se pridobi 
zaupanje vlagateljev in zagotovi dolgoročno podporo za kmete in poslovneže, ki vlagajo 
v industrijo; ugotavlja, da morajo okvirni cilji temeljiti na natančni analizi potenciala 
trajnostne proizvodnje za biogoriva in se povezovati z učinkovitimi ukrepi za varstvo 
okolja;

24. poudarja, da je treba do leta 2010 sprejeti zavezujočo številko 5, 74 % za okvirne cilje iz 
direktive o biogorivih;

25. meni, da bi si morala EU prizadevati za obvezujočo in ne prostovoljno strukturo za 
spodbujanje biogoriv ter predlaga uvedbo obveznega minimalnega deleža biogoriv 5, 74 
%, ki ga je treba dodati vsem fosilnim gorivom;

26. poudarja, da uvedba obveznega odstotka ne sme povzročiti odprave ali zmanjšanja 
obstoječih pobud za proizvodnjo biogoriv v EU; 

27. meni, da so ukrepi, kot so nadaljnje davčne spodbude, naložbene subvencije in dajatve, 
obetavni načini za spodbujanje biogoriv; poziva, da je treba hkrati z ukrepi za 
spodbujanje energetskih rastlin spremljati njihov učinek na kmetijsko okolje in biološko 
raznovrstnost ter da je treba te ukrepe izvajati dovolj dolgo, da se pridobi zaupanje 
industrije in spodbudi naložbe;

28. meni, da je treba prednostno spremeniti tehnične specifikacije iz Direktive 98/70/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina 
in dizelskih goriv in ki spreminja Direktivo Sveta 93/12/EGS2 – zlasti mejne vrednosti 
za vsebnost etanola, etra in kisikovih spojin ter za parni tlak in volumski delež biodizla, 
s čimer bi mešanice biogoriv in konvencionalnih goriv lahko presegle 5 %;

29. poziva Komisijo, naj s spremembo določb Skupnosti o trošarini spodbudi dodajanje 
biogoriv tradicionalnim gorivom v vsaki državi članici;

30. poudarja pomen uporabe davčnih ukrepov, kot je oprostitev davka, vendar poziva 
Komisijo, naj bo pozorna na izkrivljanje trga ter proti temu primerno ukrepa;

31. poziva Komisijo, naj preuči razvoj pregledne in javne baze podatkov na ravni EU, ki naj 
vsebuje primere najboljše prakse glede uporabe biomase (obnovljivih surovin in 
organskih snovi s kmetij in gozdov) za proizvodnjo biogoriv, toplote in elektrike ter 
glede vpliva procesov na podnebje; baza naj vsebuje podatke o izvoru in vplivu, ki ga 
ima gojenje surovin na okolje, da bi lahko ocenili primernost procesov in 
najuporabnejše pobude posnemali v celotni EU;

32. pozdravlja pobudo Komisije za razvoj "tehnološke platforme za biogoriva" in podporo, 
ki jo Komisija namenja projektom, kot je "BioXchange", spletno tržišče za biomaso, 
kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po biomasi v Evropi;

  
1 UL L 350, 28.12.1998, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/71/ES 
(UL L 287, 14.11.2000, str. 46).
2 UL L 350, 28.12.1998, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 2003/1882/ES 
(UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
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33. meni, da morajo raziskave in razvoj na področju biomase in biogoriv vsebovati obsežne 
projekte s srednjeročnim izvajanjem demonstracijskih enot, vendar so raziskave 
potrebne tudi na bolj temeljnih področjih, ki so manj raziskana, a veljajo za obetavna, 
zlasti področji pirolize in biotehnologije z gensko mutacijo;

34. poziva Komisijo, naj odpravi shemo prahe in pripravi nove pobude za energetske 
rastline;

35. ugotavlja, da mora prodelovanje obnovljivih surovin potekati v skladu z najboljšimi 
praksami in da zanj veljajo predpisi o navzkrižni skladnosti;

36. poziva Komisijo, naj razširi seznam rastlin, primernih za gojenje za proizvodnjo 
biogoriv v okviru sistemov podpor, da se zagotovi izbor najprimernejših energetskih 
rastlin na lokalni in regionalni ravni ter spodbudi fermentacija gnoja;

37. meni, da je na tem področju zelo pomembno razviti strategijo spodbujanja energetskih 
rastlin, ki vključuje oblikovanje pobud za uvedbo skrbno izbranih sort rastlin, 
prilagojenih posebnostim podnebja in tal in ki jih je mogoče hitro kolobariti, da je raba 
tal raznolika in so upoštevana načela multifunkcionalnosti kmetijstva;

38. pozdravlja pobudo Komisije, da bo proizvodnja sladkorja za bioetanol upravičena do 
shem podpor SKP;

39. poziva Komisijo, naj odpravi ovire za širjenje energetskih rastlin v novih državah 
članicah, ki uporabljajo poenostavljeno plačilno shemo na enotnem območju;

40. poziva Komisijo, naj zagotovi polno podporo raziskavam in razvoju druge generacije 
biogoriv vzporedno z raziskavami npr. izboljšanja poljščin in izpopolnjenih metod 
gojenja poljščin za prvo generacijo biogoriv;

41. meni, da če dolgoročno gledano vodik postane neposredna alternativa za uporabo v 
gorivnih celicah za proizvodnjo elektrike in surovina za proizvodnjo tekočih goriv, 
morajo biti v tehnološke platforme vključene možnosti, ki upoštevajo različne vrste 
virov;

42. podpira uvedbo certifikacijske sheme EU za zagotavljanje kakovosti proizvodov kakor 
tudi minimalnih zahtev za okolje in družbeno odgovornost; predlaga, da bi bilo treba 
kakršen koli certifikacijski sistem nediskriminacijsko uporabljati za doma proizvedena 
kot tudi za uvožena biogoriva in da bi morali imeti proizvodnja in uporaba biogoriv 
globalno pozitiven učinek na okolje;

43. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se v tretjih državah strogo spoštujejo poštene delovne 
prakse, zlasti glede izkoriščanja delavcev in otrok na plantažah sladkornega trsa;

44. meni, da je posebej pomembno podpreti dobre okoljske prakse v tretjih državah, kot je 
Brazilija (kjer se za gojenje sladkornega trsa uničujejo obsežna območja naravnega 
okolja), npr. pri pomembnih ekosistemih brazilske savane cerrado in atlantskega gozda 
(Mata Atlântica), ki sta izjemno pomembna za ohranjanje biološke raznovrstnosti;

45. poziva Komisijo, naj daje večjo prednost priznavanju netrgovinskih zadev v okviru 
prihodnjega sporazuma s Svetovno trgovinsko organizacijo; ugotavlja, da bi to EU 
omogočilo zagotoviti, da uvožena biogoriva izpolnjujejo določena trajnostna merila, 
zlasti z okoljskega vidika;
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46. poudarja potrebo po ustreznem upravljanju z uvoženimi biogorivi na ravni Skupnosti in 
poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi kvalificiranega dostopa na trg za uvožena 
biogoriva iz tretjih držav, da se industriji biogoriv v EU omogoči razvoj in 
konkurenčnost ob hkratnem upoštevanju visokih okoljskih standardov;

47. meni, da je obdavčitev Skupnosti za uvožena biogoriva potrebna samo, če bo zaradi 
okoljskega in socialnega dampinga ogrožena konkurenčnost evropske industrije 
biogoriv;

48. poziva Komisijo, naj v EU in državah v razvoju spremlja učinek povpraševanja po 
biogorivih, zeleni elektriki, ogrevanju in hlajenju na cene proizvodov in stranskih 
proizvodov, njihovo dostopnost konkurenčnim industrijam ter vpliv na oskrbo s hrano 
in njeno ceno; če zvišanje cen povzroči pomanjkanje hrane v revnejših državah ali med 
revnejšimi sloji prebivalstva, naj Komisija nemudoma sprejme regulatorne ukrepe;

49. poziva Komisijo, naj z ustreznimi spodbudami pospeši napajanje plinskega omrežja z 
bioplinom in uporabo bioplina kot goriva, s čimer bo še nadalje prispevala k zmanjšanju 
odvisnosti od uvoza energije;

50. poziva Komisijo, naj na splošno ne spodbuja intenzivnega gojenja obnovljivih virov 
energije z enostranskim poudarkom na proizvodnji, kar bi pogubno vplivalo na okolje, 
gospodarstvo in socialo in tako ne bi prispevalo k evropski strategiji trajnostnega 
razvoja;

51. poudarja potrebo po informacijski politiki na področju biomase in biogoriv za celotno 
EU;

52. poziva Komisijo, naj določi in zagotovi podporo pilotskemu programu za uporabo 
biogoriv prve in druge generacije;

53. meni, da je glede na izvajanje sladkorne reforme in opuščanje gojenja sladkorne pese v 
EU treba skrbno preučiti, kako je mogoče povečati sedanje možnosti za proizvodnjo 
biogoriv iz sladkorne pese in drugih alternativnih poljščin;

54. poziva Komisijo naj ukrepa, da se čim prej doseže dogovor med avtomobilsko in naftno 
industrijo glede biogoriv v skladu z načelom „biogoriva za vozila, ne vozila za 
biogoriva“.
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