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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kot je Parlament priznal v vrsti resolucij, vključno z nekaterimi, ki temeljijo na poročilih 
odbora za mednarodno trgovino, ima spodbujanje obnovljive energije in energetsko 
učinkovite tehnologije pomembno vlogo v boju proti podnebnimi spremembami in pri 
zmanjševanju odvisnosti Evropske unije od zunanjih virov energije. Trgovinska politika lahko 
znatno prispeva k spodbujanju širjenja novih, okolju prijaznih tehnologij in zagotavljanju, da 
so obnovljivi viri energije dostopni kar največ podjetjem in gospodinjstvom po razumni ceni.

Kljub temu ima prispevek trgovinske politike bistveno podporno vlogo, pri čemer odpravlja 
nepotrebne ovire in zmanjšuje energetsko odvisnost. Zaradi tega poskuša mnenje sprejeti 
preprost pristop, ki se omejuje na vidike predloga Komisije, najpomembnejše za mednarodno 
trgovino. Nekateri predlogi sprememb so prav tako namenjeni širši politični usmeritvi, pri 
čemer se priznajo številne poti za doseganje določenega cilja. V teh primerih se ni zdelo 
praktično ali koristno, da bi se poskušalo slediti vsem mogočim pomembnim predlogom 
sprememb.

Pri priznavanju, da lahko obnovljivi viri energije znatno prispevajo k boju proti podnebnim 
spremembam, je najpomembneje, da mnenje za izhodišče zavzame načelo „predvsem ne delaj 
škode“.

Biogoriva

V zvezi s tem je jasno, da se je položaj bistveno spremenil od januarja 2007, ko je Komisija 
predlagala zavezujoč cilj, tj. 10 %, za delež obnovljive energije pri bencinu in dizlu v letu 
2020. Cene hrane so se povišale (Svetovna banka ocenjuje povprečno 83 % povišanje v 
zadnjih treh letih), medtem ko so številne države v razvoju vse bolj zaskrbljene, ali bo njihovo 
prebivalstvo imelo zadostno preskrbo s hrano. 

Kot je predsednik Svetovne banke Robert Zoellick nedavno ugotovil, da „hitra rast cen hrane 
in njen vpliv na lakoto, podhranjenost in razvoj lahko potisne v še hujšo revščino sto 
milijonov ljudi. Za več kot 2 milijardi ljudi so visoke cene hrane zdaj del vsakodnevnega boja, 
žrtvovanja in za nekatere celo preživetja brez očitne hitre pomoči. Podhranjenost ne ogroža le 
to generacijo, vendar grozi tudi prihodnji generaciji.“ Poleg tega so zaporedni poročevalci ZN 
o pravici do hrane izrazili zaskrbljenost, da se s preusmerjanjem živil v proizvodnjo goriva 
tvega še večja podhranjenost. 

Hkrati se ocenjuje, da se je približno četrtina koruze iz Združenih držav v letu 2007 porabila 
za biogoriva, medtem ko časopis Science meni, da uporaba koruznega etanola v 30 letih 
podvoji emisije toplogrednih plinov. Iz teh razlogov se zdi bistveno razmisliti o zavezujočem 
cilju 10 % in opozoriti, da je Evropski svet v svojih sklepih iz marca 2007 ta cilj označil za 
odvisnega od pojava tržno dostopne „druge generacije“ biogoriv (iz odpadnih snovi namesto 
kulturnih rastlin).

To mnenje zato predlaga odložitev datuma 10 % cilja in uvedbo klavzule o ponovnem 
pregledu, da se omogoči revizija cilja glede na napredek pri drugi generaciji goriv. Prav tako 
poskuša okrepiti merilo trajnosti, ki ga predlaga Komisija, da se prepreči nesmiselni položaj 
politike, ki naj bi se bojevala proti podnebnim spremembam, pri čemer ima zaradi 
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spodbujanja krčenja gozdov nasproten učinek.

Pri tem priznava, da je učinkovitost omejena, medtem ko je certificiranje pomembno. Težko 
je preprečiti pretvorbo neokrnjenega gozda v gozd za proizvodnjo biogoriv – kar je po mnenju 
Komisije nezaželeno – in tudi uporabo obstoječe kmetijske površine za biogoriva, na katerih 
so bile predhodno kulturne rastline ali rejne živali, pri čemer se preide na okoljsko občutljiva 
območja. Posledično mora biti postopek certifikacije celovitejši, kot pa je v predlogu 
Komisije.

Nazadnje je pomembno, da prevoz biogoriv ali njihovih surovin ne ustvarja emisij 
toplogrednih plinov v obsegu, ki ogroža celotno okoljsko korist. Najočitnejši primer je tako 
imenovana trgovina splash and dash, pri kateri se biogoriva izvozijo v Združene države in po 
dodatku majhne količine mineralnega olja ponovno izvozijo, pri čemer dobijo številne 
subvencije. Ker se z obstoječimi protidampinškimi in protisubvencijskimi pravili omogoča 
ukrep proti tej praksi, se predlaganje posebnih predlogov sprememb v zvezi s tem vseeno zdi 
nepotrebno.

Drugo

Medtem ko so biogoriva in njihove posledice za trgovino s kmetijskimi proizvodi in varnost 
preskrbe s hrano najpomembnejše vprašanje na področju mednarodne trgovine, ki ga 
postavlja ta predlog, se trgovinskih prednosti napredka v tehnologiji obnovljive energije ne 
sme prezreti. Imamo že primere, v katerih so evropska podjetja pridobila prednost prvega 
akterja na področju vetrne ali solarne tehnologije, kar je posledično zagotovilo trdno podlago 
za izvoz in licenčne dogovore. 

Skupni cilj 20 % obnovljivih virov energije bo še naprej zagotavljal spodbude za raziskave in 
tehnološki napredek. Vendar je treba paziti, da v svežnju za energijo in podnebne spremembe 
ni ničesar, kar bi zmanjševalo sposobnost držav članic za uporabo fiksnih tarif, ki so že 
pokazale svojo učinkovitost pri spodbujanju obnovljive energije. Pozornost je treba nameniti 
tudi uporabi večstranskih in dvostranskih trgovinskih pogajanj za spodbujanje čim obsežnejše 
razširjenosti novega napredka na področju tehnologije obnovljive energije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje.
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni 
primerno. V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

(6) Z naraščanjem cen živil in 
pomanjkanjem hrane zlasti v ranljivih 
državah v razvoju se poleg dvomov o 
možnosti druge generacije biogoriv, ki 
bodo tržno dostopna do leta 2020, ustvarja 
trdna podlaga za dvom o ustreznosti 
zavezujočega cilja 10 % deleža biogoriv.

Obrazložitev

Z odločitvijo Evropskega sveta, da je cilj za biogoriva odvisen od dostopnosti trajnostne, 
tržno donosne druge generacije biogoriv, se je zagotovil potreben varnostni ventil, katerega 
pomembnost postaja vse bolj očitna z rastjo cen surovin. Odločitve Komisije, da ohrani cilj ne 
glede na spremenjene okoliščine, se ne sme sprejeti.  

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 10 
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020. 

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezen cilj za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije v 
porabi Evropske unije do leta 2020 ter 
ponovno pregledati vsak cilj, povezan z 
deležem obnovljive energije v sektorju 
prometa do leta 2015. 

Obrazložitev

Glej prejšnji predlog spremembe.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

(10) Nasprotno pa je primerno, da se cilj za 
obnovljivo energijo v prometu določi na 
enaki ravni za vsako državo članico, da se 
zagotovita usklajenost specifikacij za 
goriva, namenjena uporabi v prometu, in 
njihova razpoložljivost. Ker je trgovanje z 
gorivi, namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati revidiran cilj in/ali ustrezne 
ukrepe, da bi dosegla uravnotežen pristop 
med domačo proizvodnjo in uvozom ter 
upoštevala razvoj več- in dvostranskih 
trgovinskih pogajanj ter vidikov, povezanih 
z okoljem, socialnimi stroški, 
zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Za povečanje prispevka biogoriv k 
boju proti podnebnim spremembam je 
treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
kulture rastejo čim bližje obratu za 
proizvodnjo goriv;
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Obrazložitev

Prevoz surovin in biogoriv do proizvodnih obratov povzroča dodatne emisije toplogrednih 
plinov. To se lahko prepreči, če se uporablja najbližji proizvodni obrat.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Kadar so pogonska biogoriva in druga 
tekoča biogoriva izdelana iz surovin, 
pridobljenih v EU, morajo biti prav tako v 
skladu z okoljskimi zahtevami EU za 
kmetijstvo. Uporaba teh meril za uvoz iz 
tretjih držav je upravno in tehnično 
neizvedljiva.

(40) Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva morajo biti v skladu z okoljskimi 
zahtevami EU za kmetijstvo. 

Obrazložitev

Predlog Komisije bi evropske kmete postavil v slabši konkurenčni položaj in zmanjšal splošne 
okoljske koristi prehoda na biogoriva. Medtem ko ni vedno mogoče zahtevati, da izvozniki 
tretjih držav izpolnjujejo evropske standarde, se ta pristop ne sme izključiti vnaprej.  

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije v letu 2020 najmanj 
enak njenemu splošnemu cilju za delež 
energije iz obnovljivih virov v tem letu, 
določenemu v tretjem stolpcu 
razpredelnice v delu A Priloge I.

3. Za dosego skupnega cilja 20 % vsaka
država članica zagotovi, da je delež 
energije iz obnovljivih virov v končni 
porabi energije v letu 2020 najmanj enak 
njenemu splošnemu cilju za delež energije 
iz obnovljivih virov v tem letu, 
določenemu v tretjem stolpcu 
razpredelnice v delu A Priloge I.

Obrazložitev

Čeprav so se voditelji držav in vlad v okviru Evropskega sveta 8. in 9. marca 2007 v Bruslju 
dogovorili o obvezujočem skupnem cilju EU, ki je 20-odstotni delež obnovljivih virov energije 
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do leta 2020, ta cilj ni jasno opredeljen v predlogu Komisije.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2025 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

Obrazložitev

Ciljno leto 2020 se ne zdi več primerno glede na hitro rast cen hrane, zaskrbljenost v zvezi z 
dostopnostjo primerne hrane v veliko državah v razvoju in dvome o datumu, ko bo druga 
generacija biogoriv postala dostopna v tržno donosnem smislu.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Ponovni pregled dostopnosti biogoriv 

druge generacije
Komisija bo Parlamentu in Svetu do 
1. septembra 2015 predstavila poročilo o 
napredku v zvezi z dostopnostjo tržno 
donosnih biogoriv druge generacije ter po 
potrebi predloge za ponoven pregled cilja 
iz prvega pododstavka člena 3(3).

Obrazložitev

Za bruseljski Evropski svet iz marca 2007, po katerem je 10 % cilj odvisen od tržne 
dostopnosti trajnostnih biogoriv druge generacije, se zdi zaželeno, da se uvede klavzula o 
ponovnem pregledu, da se omogoči prilagoditev cilja glede na tehnološki razvoj.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Opustitev nacionalnih akcijskih načrtov

Države članice lahko spremenijo uporabo 
svojih nacionalnih načrtov in izključijo 
obveznost izpolnjevanja člena 3(3), če se 
cene hrane znatno povišajo.

Obrazložitev

Vse večja uporaba kmetijskih surovin ne sme povzročiti znatnega povišanja cen hrane in 
krme.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri oceni izkoristka 
pretvorbe in učinkovitosti (razmerja med 
vhodno in izhodno energijo) sistemov in 
naprav za namene tega odstavka uporabijo 
postopke Skupnosti ali, če teh ni, 
mednarodne postopke, če ti obstajajo.

Države članice pri oceni izkoristka 
pretvorbe in učinkovitosti (razmerja med 
vhodno in izhodno energijo) sistemov in 
naprav za namene tega odstavka uporabijo 
mednarodne postopke ali, če teh ni, 
postopke Skupnosti, če ti obstajajo.

Obrazložitev

Če imajo prednost mednarodni standardi, kjer so na voljo, se bodo težave v zvezi s 
sporazumom STO o tehničnih ovirah pri trgovanju manj verjetneje pojavile. Spodbujanje 
skupnih mednarodnih standardov mora prav tako prinesti ekonomije obsega in s tem 
spodbuditi hitrejše mednarodno sprejetje tehnologije najboljše prakse.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču s priznanim 
velikim pomenom zaradi biološke 
raznovrstnosti, tj. zemljišču, ki je imelo v 
januarju 2008 ali po januarju 2008 enega 
od naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:

3. 3. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, se lahko pridobijo le iz 
trajnostnih virov, za katere se zahteva 
sledljivost surovin iz vira, ki se uporabi ali 
doda fosilnemu gorivu v najbližjem obratu 
za proizvodnjo goriva, ter se uporabijo za 
proizvodne verige, ki se odobrijo med 
drugim za zagotovitev, da:

(a) gozd, v katerega ne posega večja 
človekova dejavnost, tj. gozd, v katerim ni 
bilo večjega človekovega posega ali je bil 
zadnji večji človekov poseg opravljen pred 
dovolj dolgo časa, da je bila možna 
ponovna vzpostavitev naravne sestave vrst 
in naravnih procesov;

(a) ni bistvenega negativnega vpliva na 
biotsko raznovrstnost;

(aa) se krčenje gozdov ne povzroča 
posredno kot posledica proizvodnje 
biogoriv na zemljišču, ki je bilo 
predhodno namenjeno proizvodnji hrane, 
pri čemer se ta dejavnost premesti na 
okoljsko občutljiva območja, kot so 
gozdovi; 

(b) območja, določena za namene varstva 
okolja, razen če so na voljo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v te 
namene; 

(b) surovine ne izhajajo iz območij, 
določenih za namene varstva okolja, razen 
če so na voljo dokazi, da proizvodnja te 
surovine ni posegala v te namene; 

(c) travinje z veliko biološko 
raznovrstnostjo, tj. travinje z velikim 
številom vrst, ki ni pognojeno in okrnjeno.

(c) surovine ne izhajajo iz travinja z 
veliko biološko raznovrstnostjo, tj. travinja 
z velikim številom vrst, ki ni pognojeno in 
okrnjeno;

(ca) ni bistvenih negativnih vplivov na 
vodne vire.
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Komisija določi merila in geografski obseg 
za opredelitev travinj, ki jih zajema
točka (c). Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Komisija določi merila za opredelitev 
surovin, ki jih zajemajo točke (a), (aa), (c) 
in (ca). Takšen ukrep, katerega namen je 
spremeniti nebistvene elemente te 
direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 21(3).

Obrazložitev

Če želimo biti prepričani, da bodo biogoriva imela pozitiven vpliv na okolje, mora biti njihov 
test trajnosti pozitiven. Poleg točk iz predloga Komisije je bistvena obravnava tveganja 
biogoriv, ki izpodrivajo obstoječo proizvodnjo hrane, ki se nato prestavi v okoljsko občutljive 
regije. Vprašanje uporabe vode je prav tako bistveno, če se bo zagotovila varna preskrba s 
hrano.  

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, upoštevana za namene iz 
odstavka 1, ne smejo biti uvožena iz držav, 
ki uporabljajo izvozne dajatve ali 
količinske omejitve za te proizvode, ali 
narejena iz surovin, uvoženih iz teh držav 
ali iz držav, ki prejemajo mednarodno 
pomoč v hrani ali v njih na pobudo 
Komisije potekajo protidampinške in 
protisubvencijske preiskave;

Obrazložitev

Direktiva o obnovljivih virih energije bo v obliki višjih cen zagotovila spodbude za Evropsko 
unijo in tretje države, ki proizvajajo biogoriva. Vendar tiste države, ki že koristijo 
gospodarske rente na podlagi izvoznih dajatev ali omejitev, ne smejo imeti možnosti 
uveljavitve druge finančne spodbude prek dostopa na evropski trg na stroške evropskih 
davkoplačevalcev.  
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice za namene iz odstavka 1 
ne smejo opustiti upoštevanja pogonskih 
biogoriv in drugih tekočih biogoriv,
pridobljenih v skladu s tem členom, iz 
drugih razlogov, povezanih s trajnostjo.

6. 6. Države članice, ki želijo uvesti strožje 
varnostne ukrepe na podlagi trajnosti, za 
namene iz odstavka 1 v zvezi s pogonskimi 
biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi
zagotovijo, da so taki ukrepi združljivi s 
Pogodbami ter jih sporočijo Komisiji.

Obrazložitev

Ob upoštevanju precejšnje negotovosti glede učinkovitosti trajnostnih standardov morajo 
države članice imeti možnost določitve višjih standardov v skladu z načelom subsidiarnosti, 
tako da je lahko prisoten proces učenja iz najboljše prakse. To ne bi izkrivljalo trga, ob 
upoštevanju vsega bi to še vedno bilo zavezano obveznosti iz člena 3(3), kakor je bil 
spremenjen. Pristop je v skladu z možnostjo iz člena 176 Pogodbe. 

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Komisija letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o sporazumih, ki jih 
je sprejela v skladu z odstavkom 4.

Obrazložitev

Zahtevajo se redna poročila za zagotovitev odprtosti in preglednosti ter vzbujanje zaupanja 
pri evropskih kmetih, da s proizvajalci tretjih držav, ki imajo koristi zaradi sporazumov, ki jih 
lahko sklene Komisija, tekmujejo pod enakimi konkurenčnimi pogoji.
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