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OBRAZLOŽITEV

I. Predlog direktive: določbe, ki zadevajo prometni sektor

Komisija je 23. januarja 2008 predstavila vrsto pobud v boju proti podnebnim spremembam, 
med katere spada tudi ta predlog direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov. Komisija predlaga okvir za spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v 
sektorjih električne energije, ogrevanja, hlajenja in prevoza.

Kar zadeva prevozni sektor, direktiva določa posebne cilje glede uporabe obnovljivih virov 
energije, zlasti biogoriv in tekočih biogoriv, katerih delež skupne porabe mora leta 2020 
doseči 10 %. To bi omogočilo, da se zagotovi enotnost tehničnih specifikacij, ki se 
uporabljajo za biogoriva, ter njihovo razpoložljivost, oskrbo z notranjo proizvodnjo in z 
uvozom, zmanjšanje odvisnosti od nafte ter spodbujanje evropske proizvodnje biogoriv, ki je 
še nizka zaradi visokih proizvodnih stroškov.

Poleg tega predlog direktive vzpostavlja sistem, ki zagotavlja okoljsko trajnost biogoriv z 
merili (člen 15), ki jih je treba upoštevati, da se doseže cilje direktive in ustreza pogojem za 
finančno pomoč:

- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 35 %;

- izključitev proizvodnje na osnovi surovin, ki prihajajo s področij velikega pomena 
zaradi biološke raznovrstnosti (gozdovi, v katere še ni posegla človekova dejavnost, 
varovana naravna območja ali travinja z veliko biološko raznovrstnostjo);

- izključitev spremembe namembnosti območij z visoko zalogo ogljika, kot so mokrišča 
ali gozdnata območja, v območja za proizvodnjo biogoriv.

Člen 16 vzpostavlja sistem preverjanja meril za uvožena biogoriva in biogoriva, proizvedena 
v Uniji.

Člen 17 določa način za izračun zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v sektorju biogoriv 
glede na vrednosti in metode, določene v prilogi VII, ki upoštevajo pozitivne in negativne 
posledice spremembe uporabe območij, kot je izpust (brez kompenzacije) v ozračje dela 
ogljika, ki ga vsebuje zemlja.

Člen 18 zahteva, da države člane ustrezno obveščajo javnost o razpoložljivosti biogoriv v 
prevoznem sektorju (navedba odstotnih deležev biogoriv v mešanici z derivati mineralnega 
olja, ki presegajo mejno vrednost 10 prostorninskih odstotkov). Dizelsko gorivo z najmanj 7 
prostorninskimi odstotki biodizla se mora dati v promet na vseh bencinskih servisih z najmanj 
dvema črpalkama najkasneje do 31. decembra 2010, do 31. decembra 2014 pa dizelsko gorivo 
z najmanj 10 % biodizla.

II. Stališče pripravljavke mnenja

Pripravljavka mnenja je skušala odgovoriti na vprašanja o uporabi biogoriv v prevoznem 
sektorju in o njihovi okoljski in gospodarski trajnosti ob upoštevanju sedanjih razmer v svetu 
(dvig cen surovin, za katerega se deloma krivijo biogoriva) in v Evropi (nedavne odločitve 
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nekaterih držav članic, da začasno ustavijo svojo proizvodnjo biogoriv). Tako je cilj 10 % vse 
bolj vprašljiv.

Biogoriva bi naj močno zmanjšala emisije toplogrednih plinov, vendar morajo tudi spoštovati 
okoljske in socialne zahteve kmetijskega sektorja ter posebne gospodarske zahteve 
prevoznega sektorja. Poleg tega bi morala uporaba biogoriv v prihodnosti zadevati vse vrste 
prevoza, vključno s pomorskim in zračnim, ter se ne bi smela omejevati le na cestnega.  

Pripravljavka mnenja se osredotoča na člene o biogorivih ter želi izpostaviti nekatere točke:

 cilja, da bi biogorivo do leta 2020 zagotovilo 10 % goriva za prevozni sektor, ni moč 
uresničiti brez velike uporabe biogoriv prve generacije, ki povzročajo velike okoljske 
in socialne probleme. Kar zadeva biogoriva druge generacije, pa se postavljajo mnoga 
tehnična in ekonomska vprašanja v zvezi z njihovo uporabo pred letom 2020. 
Pripravljavka mnenja zato predlaga fleksibilnost in postopnost, če želimo doseči cilj 
10 %.

 Pripravljavka mnenja želi, da bi bila okoljska in socialna trajnostna merila skladna z 
merili v predlogu revizije Direktive 98/70/ES o kakovosti biogoriv, ki je trenutno v 
razpravi, v skladu s poročilom, sprejetim 6. decembra 2007 v prvi obravnavi v odboru 
ENVI. Za boljšo pripravo zakonodaje je treba v obeh predlogih imeti enaka merila, ki 
naj dajejo visoko socialno in okoljsko jamstvo.

 Poleg biogoriv je treba v predlog vključiti tudi druge vire energije.

 Glede komitologije mora regulativni postopek s pregledom zadevati trajnostna merila 
v okviru mednarodnih sporazumov.    

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti je večja uporaba biogoriv v prometu 
eno od najučinkovitejših sredstev, s 
katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in 

Večja uporaba energije iz obnovljivih virov 
v prometu, zlasti biogoriv, pa tudi vodika, 
proizvedenega iz obnovljivih virov kot na 
primer gorivne celice, je eno od 
najučinkovitejših sredstev, s katerim lahko 
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vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 
v prometu.

Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte (kjer je zanesljivost oskrbe 
največji problem) in vpliva na trg z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu.

Obrazložitev

Biogoriva niso edina tehnologija, ki bi jo bilo treba upoštevati pri izračunu, kako v 
prevoznem sektorju doseči 10 % energije iz obnovljivih virov. Treba je spodbujati tudi druge 
tehnologije, na primer vodik.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da bi se zmanjšale emisije 
toplogrednih plinov v Evropski uniji in 
odvisnost Evropske unije od uvoza 
energije morata biti razvoj obnovljivih 
virov energije in večanje energetske 
učinkovitosti tesno povezana.

Obrazložitev

Občuten razvoj obnovljivih virov energije je mogoč, če se celotna poraba energije (tudi z 
ukrepi za večanje energetske učinkovitosti) bistveno zmanjša.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Evropski svet v Bruslju je marca 2007 
Komisijo pozval, naj predloži predlog za 
krovno direktivo o uporabi vseh 
obnovljivih virov energije, ki bi lahko 
vsebovala merila in določbe za zagotovitev 
trajnostnega pridobivanja in uporabe 
bioenergije. Ta merila morajo biti skladen 
del širšega programa, ki obsega ne samo 
pogonska biogoriva, temveč tudi tekoča 

(36) Evropski svet v Bruslju je marca 2007 
Komisijo pozval, naj predloži predlog za 
krovno direktivo o uporabi vseh 
obnovljivih virov energije, ki bi lahko 
vsebovala merila in določbe za zagotovitev 
trajnostnega pridobivanja in uporabe 
bioenergije. Ta merila morajo biti skladen 
del širšega programa, ki obsega ne samo 
pogonska biogoriva, temveč tudi tekoča 
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biogoriva. V tej direktivi morajo biti zato 
vključena taka trajnostna merila. Da se 
preprečijo dodatni stroški za podjetja in 
neskladnost z okoljem zaradi 
neusklajenega pristopa, je bistveno, da se
uskladijo trajnostna merila glede biogoriv 
iz te direktive in Direktive 98/70/ES. 
Komisija mora poleg tega leta 2010 
ponovno preveriti, ali je treba vključiti 
druge uporabe biomase.

biogoriva. V tej direktivi morajo biti zato 
vključena taka trajnostna merila. Da se 
preprečijo dodatni stroški za podjetja (v 
skrbi za boljšo pravno ureditev Skupnosti)
in neskladnost z okoljem zaradi 
neusklajenega pristopa, je bistveno, da so
trajnostna merila glede biogoriv iz te 
direktive in Direktive 98/70/ES enaka. 
Komisija mora poleg tega leta 2010 
ponovno preveriti, ali je treba vključiti 
druge uporabe biomase.

Obrazložitev

Trajnostna okoljska merila, ki jih predlaga Komisija, morajo biti enaka merilom iz Direktive 
98/70/ES o kakovosti goriv, katere prva obravnava napreduje hitreje kot obravnava tega 
predloga. Treba se je izogniti neskladnosti meril v obeh direktivah, ki zadevata isti sektor, 
vendar z drugačnim pristopom. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

(48) Da se v prevoznem sektorju omogoči 
doseganje 10-odstotnega deleža energije iz 
obnovljivih virov, je pri biogorivih treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

Obrazložitev

Biogoriva niso edina tehnologija, ki naj se uporabi, da se v prevoznem sektorju doseže 10 % 
energije iz obnovljivih virov. Treba je spodbujati tudi druge tehnologije, na primer vodik. 
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 48 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48b) Posebno pozornost je treba nameniti 
proizvodni in logistični verigi biogoriv, 
zlasti kar zadeva razpoložljivo 
infrastrukturo, njihov prevoz in 
distribucijo v vsej Uniji, saj je logistična 
veriga, ki omogoča oskrbo z biogorivi, 
pomemben element pri uresničevanju 
cilja o zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov. Zato bi moralo biti zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, ki jih 
povzroča, ključna prednostna naloga. 
Treba je spodbujati izgradnjo 
infrastrukture za proizvodnjo, logistiko in 
distribucijo biogoriv, zlasti s projekti, ki se 
financirajo v okviru vseevropskih 
energetskih omrežij.  

Obrazložitev

Uporabo biogoriv v Evropski uniji bi morala spremljati vlaganja (na primer prek 
vseevropskih energetskih omrežij) v infrastrukturo za proizvodnjo, distribucijo in logistiko, da 
se ne upočasni doseganje ciljev zaradi pomanjkanja infrastruktur. Poleg tega bi bil predolg 
prevoz biogoriv med krajem proizvodnje in krajem distribucije vir emisij toplogrednih plinov, 
kar bi zmanjšalo pozitivni učinek na zmanjšanje emisij.  

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izračun energije v prevoznem sektorju, 
proizvedene iz obnovljivih virov, se 
upošteva alternativne energije, kot so 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, vodik, proizveden iz obnovljivih 
virov energije (kot na primer gorivne 
celice), ali električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije.  
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Obrazložitev

 Biogoriva niso edina tehnologija, ki naj se uporabi, da se v prevoznem sektorju doseže 10 % 
energije iz obnovljivih virov. Treba je spodbujati tudi druge tehnologije, na primer vodik.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prometnem sektorju morajo nacionalni 
akcijski načrti, poleg ukrepov, omenjenih 
v prejšnjem pododstavku, zajemati tudi 
posebne ukrepe za proizvodno in 
logistično verigo obnovljivih energij, 
skupaj z biogorivi, plinskimi gorivi (kot je 
biometan), vodikom in električno energijo 
iz obnovljivih virov energije. Ti ukrepi, ki 
se financirajo v okviru vseevropskih 
energetskih omrežij, morajo prek naložb v 
infrastrukture v vsej Evropski uniji 
spodbujati proizvodnjo in transport 
obnovljivih virov energije kot tudi 
neposredno dobavo potrošnikom. Treba je 
tudi predvideti, da morajo države članice 
zagotoviti spodbude za razvoj 
infrastruktur za oskrbo z gorivom, ki bi 
ustvarile pogoje, potrebne za obsežno 
trajnostno mobilnost.

Obrazložitev

Uporaba energije iz obnovljivih virov mora biti povezana z naložbami – med drugim tudi v 
okviru vseevropskega energetskega omrežja – v infrastrukturo za proizvodnjo, distribucijo in 
logistiko, zato da doseganja cilja ne bi ovirala nezadostna infrastruktura.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do omrežja
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Obrazložitev

Pomembno je, da se shema podpore, namenjena uporabi bioplina za proizvodnjo toplote in 
električne energije, ujema s finančno nevtralnimi shemami podpore za proizvodnjo 
biometana, katerega kakovost je primerna za vbrizgavanje v plinovode in uporabo v vozilih.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Merila okoljske trajnosti za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva

Merila okoljske in socialne trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva

Obrazložitev

V člen 15 je treba vnesti socialna merila kot pri poročilu, ki ga je na prvi obravnavi sprejel 
odbor Evropskega parlamenta ENVI, o reviziji Direktive 98/70/ES o kakovosti goriv, zato da 
so merila v obeh direktivah enaka. Treba se je izogniti neskladnosti meril v obeh direktivah, ki 
zadevata isti sektor, vendar z drugačnim pristopom.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 16 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Preverjanje izpolnjevanja meril za 
okoljsko trajnost za pogonska biogoriva in 
druga tekoča biogoriva

Preverjanje izpolnjevanja meril za okoljsko 
in socialno trajnost za pogonska biogoriva 
in druga tekoča biogoriva

Obrazložitev

Proizvodnja biogoriv ima lahko hude socialne posledice na proizvodnih območjih, zlasti v 
tretjih državah. Preverjanje meril s strani držav članic in Komisije mora zadevati tudi 
socialni vidik proizvodnje biogoriv, ne samo okoljskega.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da predložijo 
zanesljive informacije in državi članici na 
zahtevo dajo na voljo podatke, ki so bili 
uporabljeni za pripravo informacij. Države 
članice od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da zagotovijo ustrezen standard 
neodvisne revizije informacij, ki jih 
predložijo, in da predložijo dokazila, da so 
to storili. Z revizijo se preveri, ali so 
sistemi, ki jih uporabljajo gospodarski 
subjekti, natančni, zanesljivi in zaščiteni 
pred goljufijami. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.

3. Države članice od gospodarskih 
subjektov zahtevajo, da predložijo 
zanesljive informacije o okoljski in 
socialni trajnosti pogonskih biogoriv ter 
drugih tekočih biogoriv in državi članici 
na zahtevo dajo na voljo podatke, ki so bili 
uporabljeni za pripravo informacij. Države 
članice od gospodarskih subjektov 
zahtevajo, da zagotovijo ustrezen standard 
neodvisne revizije informacij, ki jih 
predložijo, in da predložijo dokazila, da so 
to storili. Z revizijo se preveri, ali so 
sistemi, ki jih uporabljajo gospodarski 
subjekti, natančni, zanesljivi in zaščiteni 
pred goljufijami. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.

Obrazložitev

Proizvodnja biogoriv ima lahko hude socialne posledice na proizvodnih območjih, zlasti v 
tretjih državah. Preverjanje meril s strani držav članic in Komisije mora zadevati tudi 
socialni vidik proizvodnje biogoriv, ne samo okoljskega.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(2). Take odločitve veljajo največ 5 let.

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 se 
sprejmejo na podlagi postopka iz člena 
21(3). Take odločitve veljajo največ 5 let.

Obrazložitev

Evropski parlament mora prek regulativnega postopka s pregledom biti vključen v 
zagotavljanje skladnosti dvostranskih in večstranskih sporazumov z okoljskimi in socialnimi 
trajnostnimi merili.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odstavka 2 in 3 veljata za bencinsko 
gorivo, ki vsebuje bioetanol.

Obrazložitev

Splošna razpoložljivost bencinskih goriv, ki vsebujejo biogoriva, na vseh bencinskih servisih 
je za doseganje cilja glede biogoriv nujen.  

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in njihove stroške, učinke uvoznih 
politik Skupnosti nanje, posledice za 
zanesljivost oskrbe z energijo in načine za 
doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

(a) relativne prednosti različnih biogoriv za 
okolje in družbo ter njihove stroške, učinke 
uvoznih politik Skupnosti nanje, posledice 
za zanesljivost oskrbe z energijo in načine 
za doseganje uravnoteženega pristopa med 
domačo proizvodnjo in uvozom;

Obrazložitev

Komisija mora v svojih poročilih Parlamentu in Svetu upoštevati tudi omenjena socialna 
merila, ne zgolj okoljskih.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija po potrebi predlaga korekcijske 
ukrepe.

Komisija po potrebi in ob upoštevanju 
informacij iz točk od (a) do (d) predlaga 
korekcijske ukrepe za količino energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov, v 
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prevoznem sektorju ter za okoljska in 
socialna merila za biogoriva.

Obrazložitev

Treba je natančno določiti korekcijske ukrepe za energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov, ki 
jih je treba izvajati v prevoznem sektorju, ki se lahko spreminjajo glede na razvoj trga in na 
znanstveni napredek, in za okoljska in socialna merila, ki jih je treba upoštevati.  

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Priloga III – vrstica 2 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bioetanol (etanol, pridobljen iz biomase) Bioetanol (etanol, pridobljen iz biomase 
in/ali iz biološko razgradljivega dela 
odpadkov, uporabljenega kot biogorivo)

Obrazložitev

Opredelitev bioetanola v prilogi direktive je treba uskladiti z opredelitvijo iz Direktive 
2003/30/ES o pospeševanju rabe biogoriv ali drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza in 
torej dodati navedbo o uporabi odpadkov za proizvodnjo biogoriv.
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