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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES 
glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi 
mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe 
goriv za cestni promet ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij 
goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi 
Direktive 93/12/EGS
(KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0018)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in členov 95 in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0061/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
(A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 2

(2) V sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu – Tematska
strategija o onesnaževanju zraka2 – so 
določeni cilji za zmanjšanje emisij 
onesnaževal do leta 2020. Cilji so bili 
izpeljani iz izčrpne analize stroškov in 

(2) V sporočilu Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu – Tematska 
strategija o onesnaževanju zraka2 – so 
določeni cilji za zmanjšanje emisij 
onesnaževal do leta 2020. Cilji so bili 
izpeljani iz izčrpne analize stroškov in 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
2 Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Tematska strategija o onesnaževanju zraka - COM(2005) 
0446
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koristi. Zastavljeni so bili zlasti cilji za 
zmanjšanje emisij SO2 za 82 %, emisij 
NOx za 60 %, hlapnih organskih spojin 
(HOS) za 51 % in primarnega PM2,5 za 59 
% glede na emisije v letu 2000. V prihodnji 
zakonodaji je treba obravnavati posledice 
sprememb Direktive 98/70/ES za emisije 
HOS iz bencinskih črpalk.

koristi. Zastavljeni so bili zlasti cilji za 
zmanjšanje emisij SO2 za 82 %, emisij 
NOx za 60 %, hlapnih organskih spojin 
(HOS) za 51 % in primarnega PM2,5 za 59 
% glede na emisije v letu 2000. V svoji 
resoluciji z dne 26. septembra 2006 o 
tematski strategiji o onesnaževanju zraka1

pa je Evropski parlament pozval k višje 
zastavljenim ciljem, namreč da se emisije 
NOx zmanjšajo za 65 % za , emisije HOS 
za 55 % in emisije primarnega PM2,5 za 
61 %. Ti cilji bi se morali odražati v tej 
direktivi. V prihodnji zakonodaji je treba 
obravnavati tudi posledice sprememb 
Direktive 98/70/ES za emisije HOS iz 
bencinskih črpalk.
___________________________

1 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 176.

Obrazložitev

Evropski parlament poziva k ambicioznejši politiki v boju proti onesnaževanju zraka. Celotna 
zakonodaja na področju onesnaževanju zraka mora biti usklajena s temi cilji.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 3

(3) Skupnost se je v okviru Kjotskega 
protokola zavezala ciljem emisij 
toplogrednih plinov za obdobje 2008–
2012. Notranji promet trenutno predstavlja 
skoraj 20 % teh emisij. Skupnost razmišlja 
o stopnji prihranka toplogrednih plinov, 
za katero si je treba prizadevati poleg 
kjotskih zavez. K prihodnjim ciljem 
morajo prispevati vsi sektorji.

(3) Skupnost se je v okviru kjotskega
protokola zavezala ciljem glede emisij 
toplogrednih plinov za obdobje 2008–
2012. Notranji promet trenutno predstavlja 
skoraj 20 % teh emisij. Skupnost se je tudi 
zavezala, da bo emisije toplogrednih 
plinov do leta 2020 v okviru globalnega 
sporazuma zmanjšala za 30 %, 
enostransko pa za 20 %. K tem ciljem 
morajo prispevati vsi sektorji.

Obrazložitev

Tako Svet kot tudi Parlament podpirata cilj, ki ga je predlagala Komisija, da se emisije po 
letu 2012 zmanjšajo za 30 oziroma 20 odstotkov. Celotna zakonodaja o zmanjšanju 
toplogrednih plinov mora biti usklajena s temi cilji.
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Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 6

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o 
biogorivih je podrobneje razdelana v 
sporočilu Komisije iz leta 2006 – Strategija 
EU za biogoriva. S svojo pripravljenostjo 
naprej razvijati biogoriva in tehnologijo 
biogoriv sporočilo jasno izraža, da rast 
biogoriv ne sme povzročiti povečanja 
okoljske škode in poudarja potrebo po 
izboljšanju prihranka toplogrednih plinov. 
Sporočilo priznava tudi potrebo po 
spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. 

(6) Cilj Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju uporabe biogoriv ali drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza je 
pospeševati uporabo biogoriv znotraj 
Skupnosti. Strategija Skupnosti o 
biogorivih je podrobneje razdelana v 
sporočilu Komisije iz leta 2006 – Strategija 
EU za biogoriva. S svojo pripravljenostjo 
naprej razvijati biogoriva in tehnologijo 
biogoriv sporočilo jasno izraža, da rast 
biogoriv ne sme povzročiti povečanja 
okoljske škode in poudarja potrebo po 
izboljšanju prihranka toplogrednih plinov. 
Sporočilo priznava tudi potrebo po 
spodbujanju nadaljnjega razvoja 
tehnologije biogoriv. Zaželeno je, da bi se 
za proizvodnjo biogoriv poleg meril 
biološke raznovrstnosti uvedla tudi 
socialna merila.

Obrazložitev

Spodbujati je treba mešanje biogoriv, ki z vidika toplogrednih plinov veljajo za primerne, z 
drugimi gorivi, vendar se to ne sme izvajati na račun biološke raznovrstnosti in v državah 
proizvajalkah to ne sme privesti do negativnega socialnega vpliva.

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 15

(15) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je nelinearna sprememba parnega 
tlaka nastale mešanice goriv. Da se 
zagotovi, da parni tlak motornega bencina, 
ki nastane z mešanjem katerih koli dveh 
dovoljenih mešanic motornega bencina in 
etanola, ostane znotraj dovoljene mejne 
vrednosti za parni tlak, je treba za takšne 
mešanice opredeliti dovoljeno odstopanje
za parni tlak, tako da ta ustreza 
dejanskemu povečanju parnega tlaka, ki 
je posledica dodajanja danega odstotka 
etanola motornemu bencinu.

(15) Posledica mešanja etanola v motorni 
bencin je nelinearna sprememba parnega 
tlaka nastale mešanice goriv. Da se 
zagotovi, da se parni tlak motornega 
bencina, ki nastane z vmešanim deležem, 
nesorazmerno ne poveča, je treba za 
takšne mešanice opredeliti minimalni 
vmešani delež kot pogoj za dovolitev 
odstopanja. 
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Obrazložitev

Mešanje etanola lahko povzroči povečanje parnega tlaka. Pomembno je zagotoviti, da ta 
zakonodaja ne bo privedla do povečanja najvišjega dovoljenega parnega tlaka.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 16

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati 
upoštevali cilje onesnaževanja zraka, bi 
morale rafinerije motornega bencina, če je 
le mogoče, dati na voljo zahtevane količine 
motornega bencina z nizkim parnim 
tlakom. Ker temu trenutno ni tako, se je 
mejna vrednost za parni tlak za mešanice 
etanola povečala, da se omogoči razvoj 
trga biogoriv.

(16) Da bi spodbudili uporabo goriv z 
nizkim deležem ogljika ter hkrati 
upoštevali cilje onesnaževanja zraka, bi 
morale rafinerije motornega bencina dati 
na voljo zahtevane količine motornega 
bencina z nizkim parnim tlakom. Ker temu 
trenutno ni tako, se je mejna vrednost za 
parni tlak za mešanice etanola povečala, da 
se omogoči razvoj trga biogoriv. 
Odstopanje ne sme privesti do skupnega 
porasta emisij HOS. Zato je treba ravni 
najvišjega dovoljenega parnega tlaka 
znižati.

Obrazložitev

Mešanje etanola bi lahko povzročilo povečanje parnega tlaka. Pomembno je zagotoviti, da 
odstopanje, ki ga je predlagala Komisija, ne bo privedlo do povečanja trenutno najvišjega 
dovoljenega parnega tlaka.

Predlog spremembe 6
UVODNA IZJAVA 19

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila za vzpostavitev 
metodologije za poročanje o življenjskem 
ciklu emitiranih toplogrednih plinov iz 
goriva za cestni promet in goriva, ki ga 
uporablja necestna mobilna mehanizacija. 
Ker so navedeni ukrepi, kot tudi ukrepi za 
sprejetje dovoljenih analitičnih metod iz 
člena 10 Direktive 98/70/ES, splošnega 
obsega in namenjeni dopolnitvi te direktive 
z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih 
je treba sprejeti v skladu z regulativnim 

(19) V okviru vzpostavitve novega 
mehanizma za spremljanje emisij 
toplogrednih plinov je treba Komisiji 
podeliti pooblastila, da na osnovi smernic, 
ki sta jih določila Evropski parlament in 
Svet, vzpostavi metodologijo za poročanje 
o življenjskem ciklu emitiranih 
toplogrednih plinov iz goriva za cestni 
promet in goriva, ki ga uporablja necestna 
mobilna mehanizacija. Ker so navedeni 
ukrepi, kot tudi ukrepi za sprejetje 
dovoljenih analitičnih metod iz člena 10 
Direktive 98/70/ES, splošnega obsega in 
namenjeni dopolnitvi te direktive z 
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postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

dodajanjem novih nebistvenih določb, jih 
je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Obrazložitev

Komisija predlaga, da bi toplogredne pline spremljali ves celotni življenjski cikel goriva in jih 
zmanjševali. Z vidika demokratičnosti je pomembno, da Evropski parlament in Svet določita 
usmeritev metodologije, ki se uporablja za spremljanje, namesto da bi to popolnoma 
prepustila postopku komitologije.

Predlog spremembe 7
UVODNA IZJAVA 22 A (novo)

(22a) Za plovila, ki plujejo po celinskih 
plovnih poteh, obstajajo nove, čistejše 
tehnologije motorjev. Zanje se lahko 
uporablja samo gorivo, ki vsebuje zelo 
malo žvepla. Vsebnost žvepla v gorivu za 
to vrsto plovil se bo, kakor hitro bo 
mogoče, zmanjšala v enem samem 
koraku.

Obrazložitev

Sodobni in čisti ladijski motorji z naprednimi tehnikami filtriranja za boj proti onesnaženju 
zraka so združljivi samo z gorivom z nizko vsebnostjo žvepla. Komisija predlaga 
dvostopenjsko zmanjšanje vsebnosti žvepla v gorivu, ki se uporablja v celinski plovbi. 
Vsekakor bi bilo bolje pospešiti uvedbo goriva z nizko vsebnostjo žvepla in izvesti obe stopnji 
hkrati.

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)
Člen 1 (Direktiva 98/70/ES)

-1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1

Področje uporabe
V tej direktivi so na zdravstveni in okoljski 
osnovi določene tehnične specifikacije za 
goriva, ki se uporabljajo za vozila, 
opremljena z motorji na prisilni vžig in 
kompresijski vžig ter drugimi 



PE 392.119v01-00 10/27 PR\676597SL.doc

SL

tehnologijami motorjev za vozila.”

Obrazložitev

Do sedaj je direktiva o kakovosti goriv urejala samo kakovost goriv; predstavljeni predlog 
spremembe pa dodatno zahteva tudi zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za goriva. 
Dobavitelji goriva bi morali zagotoviti izpolnjevanje te zahteve, med drugim tudi s 
proizvodnjo različnih goriv s primernim toplogrednim učinkom, kot na primer vodik. Za 
uresničitev te možnosti je treba razširiti področje uporabe te direktive.

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)

Člen 2, odstavek 1, točka 5 a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

1a. V prvem odstavku člena 2 se doda 
naslednja točka 5a:
„5a. „učinek toplogrednih plinov” je 
količina toplogrednih plinov v gorivu, 
izmerjena v ekvivalentih CO2, prištevši 
količino ekvivalentov CO2, ki se izločijo v 
postopku ekstrakcije in proizvodnje, pri 
prevozu, distribuciji in spremembi rabe 
tal, odštevši prihranke emisij ekvivalentov 
CO2 z zajetjem in skladiščenjem ali ponori 
v zvezi s proizvodnjo goriva.” 

Obrazložitev

Dobavitelji goriva morajo učinek toplogrednih plinov do leta 2020 izboljšati za 10 odstotkov. 
Točno je treba opredeliti pomen tega pojma.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 2 (C)

Člen 3, odstavek 3 (Direktiva 98/70/ES)

3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni 
v Prilogi III, se označi v državnem jeziku 
ali jezikih ‚Low biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z nizko vsebnostjo biogoriva).

3. Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni 
v Prilogi III, se označi v državnem jeziku 
ali jezikih „motorni bencin”.

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih ‚High biofuel petrol‘ (motorni 
bencin z visoko vsebnostjo biogoriva).“

Gorivo, ki ustreza specifikaciji, določeni v 
Prilogi V, se označi v državnem jeziku ali 
jezikih „motorni bencin z nizko vsebnostjo 
biogoriva“.
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Obrazložitev

Zaradi večje razumljivosti za potrošnike se pojem 'motorni bencin z visoko vsebnostjo 
biogoriva' uporablja za motorni bencin, ki res ima visok odstotek vsebnosti biogoriva. 
Motorni bencin, ki vsebuje od 0 % do 5 % biogoriva, bi se moral zato imenovati 'motorni 
bencin', 'motorni bencin z nizko vsebnostjo biogoriva' pa bencin, ki vsebuje 5 % in 10 % 
biogoriva.

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 3 (C)

Člen 4, odstavek 5 (Direktiva 98/70/ES)

5. Države članice zagotovijo, da vsebuje 
plinsko olje, namenjeno za necestno 
mobilno mehanizacijo, kmetijske in 
gozdarske traktorje, ki se na njihovem 
ozemlju trži po 1. januarju 2008, manj 
žvepla kot 1 000 mg/kg. Najpozneje do 31. 
decembra 2009 naj bo največja dovoljena 
vsebnost žvepla v plinskem olju, ki ga 
uporabljajo necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji, brez plovil za celinske plovne 
poti, 10 mg/kg.

5. Države članice zagotovijo, da vsebuje 
plinsko olje, namenjeno za necestno 
mobilno mehanizacijo, kmetijske in 
gozdarske traktorje, ki se na njihovem 
ozemlju trži po 1. januarju 2008, manj 
žvepla kot 1 000 mg/kg. Najpozneje do 31. 
decembra 2009 naj bo največja dovoljena 
vsebnost žvepla v plinskem olju, ki ga 
uporabljajo necestna mobilna 
mehanizacija, kmetijski in gozdarski 
traktorji, brez plovil za celinske plovne 
poti, 10 mg/kg.

Države članice tudi zagotovijo, da bo 
plinsko olje, namenjeno uporabi za 
necestno mobilno mehanizacijo in plovila 
na celinskih plovnih poteh, najkasneje do 
31. decembra 2009 enake kakovosti kot 
cestno dizelsko gorivo, kot je določeno v 
prilogi IV.

Obrazložitev

Komisija predlaga znižanje vsebnosti žvepla goriva za necestno mobilno mehanizacijo, 
kmetijske traktorje in gozdarsko mehanizacijo. Vsekakor Komisija ne predlaga ničesar v zvezi 
z drugimi onesnaževali, kot je aktivno oglje v prahu. Pomembno je, da goriva za takšna vozila 
izpolnjujejo vse zahteve, ki veljajo za cestna vozila, določene v prilogi IV.

Predlog spremembe 12
ČLEN 1, TOČKA 3 (D)

Člen 4, odstavek 6 (Direktiva 98/70/ES)

6. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2009 najvišja 

6. Države članice zagotovijo, da je 
najpozneje do 31. decembra 2009 najvišja 
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dovoljena vsebnost žvepla v plinskem olju, 
ki ga uporabljajo plovila za celinske plovne 
poti, 300 mg/kg. Države članice 
zagotovijo, da se ta najpozneje do 31. 
decembra 2011 zmanjša na 10 mg/kg.

dovoljena vsebnost žvepla v plinskem olju, 
ki ga uporabljajo plovila za celinske plovne 
poti, 10 mg/kg.

Države članice zagotovijo, da bo plinsko 
olje, namenjeno uporabi za necestno 
mobilno mehanizacijo in plovila na 
celinskih plovnih poteh, najkasneje do 31. 
decembra 2009 enake kakovosti kot cestno
dizelsko gorivo, kot je določeno v prilogi 
IV.

Obrazložitev

Sodobni in čisti ladijski motorji z naprednimi tehnikami filtriranja za boj proti onesnaženju 
zraka so združljivi samo z gorivom z nizko vsebnostjo žvepla. Komisija predlaga zmanjšanje 
vsebnosti žvepla v gorivu, ki se uporablja v celinski plovbi, v dveh stopnjah. Vsekakor bi bilo 
bolje pospešiti uvedbo goriva z nizko vsebnostjo žvepla in izvesti obe stopnji hkrati. Dodatne 
emisije CO2, ki so posledica rafiniranja, bi uravnali učinkovitejši motorji, ki oddajajo manj 
CO2. Poleg tega je pomembno, da gorivo, ki se uporablja v celinski plovbi, izpolni vse 
zahteve, določene v prilogi IV, ki veljajo za cestna vozila.

Predlog spremembe 13
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7 a, odstavek 1 (Direktiva 98/70/ES)

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov iz teh 
goriv in poročanje o njih.

1. S 1. januarjem 2009 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo spremljanje življenjskih 
ciklov emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije iz teh goriv in poročanje o 
njih. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 15. 

Predlog spremembe 14
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7 a, odstavek 2 (Direktiva 98/70/ES)

2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 

2. S 1. januarjem 2011 države članice od 
dobaviteljev goriva za cestni promet in 
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necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnemu 1 %
emisij v letu 2010 letno za vsako 
koledarsko leto do vključno leta 2020. 
Stopnja življenjskega cikla emitiranih 
toplogrednih plinov na enoto energije v 
letu 2020 ne sme biti višja od 90 % stopnje 
v letu 2010.

necestno mobilno mehanizacijo, ki se daje 
na trg, zahtevajo zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov iz navedenih goriv. 
Zmanjšanje je enako dodatnima 2 % emisij 
v letu 2010 za vsaki dve koledarski leti do 
vključno leta 2020. Stopnja življenjskega
cikla emitiranih toplogrednih plinov na 
enoto energije v letu 2020 ne sme biti višja 
od 90 % stopnje v letu 2010. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 15. 

Predlog spremembe 15
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7 a, odstavek 3 (Direktiva 98/70/ES)

3. V skladu s postopkom iz člena 11(2) se
sprejmejo ukrepi, potrebni za izvajanje 
spremljanja, poročanja in preverjanja 
življenjskega cikla emitiranih toplogrednih 
plinov, ki temeljijo na natančni opredelitvi 
elementov, ki jih je treba upoštevati pri 
izračunu teh emisij, z namenom 
izpolnjevati obveznosti iz odstavkov 1 in 2 
tega člena, s čimer se nebistveni elementi 
te direktive spremenijo in dopolnijo.

3. Na osnovi smernic, očrtanih v prilogi 
VIa, se v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 11(2) sprejmejo 
ukrepi, potrebni za izvajanje spremljanja, 
poročanja in preverjanja življenjskega cikla 
emitiranih toplogrednih plinov na enoto 
energije, ki temeljijo na natančni 
opredelitvi elementov, ki jih je treba 
upoštevati pri izračunu teh emisij, z 
namenom izpolnjevati obveznosti iz 
odstavkov 1 in 2 tega člena, s čimer se 
nebistveni elementi te direktive spremenijo 
in dopolnijo.

Obrazložitev

Komisija predlaga, da se metodologija merjenja toplogrednih plinov od vira do porabnika 
določi v postopku komitologije. Toda z vprašanjem, katera metodologija naj bi se 
uporabljala, so povezana tudi zelo politična vprašanja. Zato bi moral Parlament podati nekaj 
smernic, na katerih naj bi temeljil postopek komitologije. Pri zmanjšanju toplogrednih plinov 
bi bilo bolje uporabiti pet korakov 2-odstotnega zmanjšanja kot pa 10 let z vsakoletnim 1-
odstotnim zmanjšanjem, saj je lažje izvesti 2-odstotno zmanjšanje vsako drugo leto. 

Predlog spremembe 16
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 7 b a (novo) (Direktiva 98/70/ES)
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Člen 7ba
Trajnostna merila za biogoriva

1. Med biogoriva, ki prispevajo k cilju iz 
člena 7a, štejejo le tista, ki izpolnjujejo 
merila trajnostne proizvodnje in učinka 
toplogrednih plinov na osnovi 
življenjskega cikla iz priloge VIb.
2. Države članice sprejmejo dvostranske 
in večstranske sporazume med Skupnostjo 
in tretjimi državami kot dokaz, da so 
izpolnjeni pogoji, ki so določeni v prilogi 
VIb. 
3. Države članice sprejmejo dokazilo o 
skladnosti s prostovoljnimi mednarodnimi 
sistemi, ki določajo standarde trajnostne 
proizvodnje kmetijskih ali gozdarskih 
proizvodov, kot dokaz, da so izpolnjeni 
pogoji, ki so določeni v prilogi VIb, če za 
te sisteme velja, da so skladni s 
primernimi standardi zanesljivosti, 
preglednosti in neodvisne revizije, ki jo 
opravi tretja oseba. Seznam sistemov, ki 
izpolnjujejo ta merila, bo objavljen in se 
bo redno posodabljal.
Merila trajnosti, ki so očrtana v prilogi 
VIb, se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 11(2).

Obrazložitev

Proizvodnja biomase lahko sproži resne razprave o biološki raznovrstnosti in socialnih 
zadevah. Revidirana direktiva o kakovosti goriv spodbuja proizvodnjo biomase z razmeroma 
majhno vsebnostjo toplogrednih plinov, vendar so potrebna tudi merila za biološko 
raznovrstnost in socialna merila. Pomembno je, da Parlament oblikuje smernice za ta merila, 
namesto da bi odločitev o tem prepustil postopku komitologije. 

Predlog spremembe 17
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 8 a (Direktiva 98/70/ES)

Komisija nadaljuje z razvojem ustrezne 
preskusne metodologije v zvezi z uporabo 
kovinskih dodatkov v gorivu.

Uporaba kovinskega dodatka MMT bo od 
1. januarja 2010 naprej prepovedana. 
Komisija razvije ustrezne preskusne 
metodologije v zvezi z uporabo kovinskih 
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dodatkov, razen MMT, v gorivu.

Obrazložitev

Posamezne države članice dodajajo motornemu bencinu MMT, da tako izboljšajo slabo 
kakovost iz Rusije uvoženega motornega bencina. Njegova uporaba in uporaba drugih 
kovinskih dodatkov je zelo škodljiva za okolje. MMT se lahko brez težav nadomesti z manj 
škodljivimi snovmi, zato naj bi bila uporaba tega dodatka od leta 2010 naprej prepovedana. 
Komisija bo predvidela ustrezno testno metodologijo za druge kovinske dodatke.

Predlog spremembe 18
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 9, točka c a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

(ca) opredelitev arktičnih ali hudih 
zimskih razmer z namenom omejitve 
opredelitve, da se vključijo samo območja, 
na katerih razmere upravičujejo višjo 
raven najvišjega dovoljenega parnega 
tlaka.

Obrazložitev

Države članice, kjer vladajo arktične razmere ali hujše zimske razmere, so upravičene do 
višje ravni najvišjega dovoljenega parnega tlaka. Definicija pojmov 'arktične razmere' ali 
'hujše zimske razmere', ki jo je predlagala Komisija, je opredeljena zelo ohlapno. Zato je 
treba preveriti, ali je mogoče opredelitev omejiti na območja, ki so dejansko upravičena do 
višje ravni najvišjega dovoljenega parnega tlaka.

Predlog spremembe 19
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 9, točka (f) (Direktiva 98/70/ES)

(f) uporabo kovinskih dodatkov v gorivu. (f) uporabo kovinskih dodatkov, z izjemo 
MMT, v gorivu.

Obrazložitev
Glej obrazložitev k predlogu spremembe 20.

Predlog spremembe 20
ČLEN 1, TOČKA 7

Člen 9, točka (f) a (novo) (Direktiva 98/70/ES)
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(fa) skupno količino sestavin, 
uporabljenih v motornem bencinu in 
dizelskem gorivu, ob upoštevanju okoljske 
zakonodaje EU, vključno s cilji okvirne 
direktive o vodah in njenimi hčerinskimi 
direktivami. 

Obrazložitev

Obstajajo dokazi, da so vodna telesa občasno onesnažena s sestavinami, uporabljenimi v 
motornem bencinu in dizelskem gorivu, kot sta MTBE ali ETBE, ali z drugimi sestavinami, kot 
je benzen. Omenjeno je treba raziskati v skladu z okvirno direktivo o vodah in ostalo okoljsko 
zakonodajo EU.

Predlog spremembe 21
ČLEN 1, TOČKA 12, ODSTAVEK - 1 (novo)

Priloga III, tabela (Direktiva 98/70/ES)

V vrstici za „parni tlak, poletno obdobje” 
se vnos v stolpcu „maksimum” nadomesti 
z „56,0(5)”.

Obrazložitev

Priloga III se nanaša na motorni bencin s primesjo biogoriv med 0 % in 5 %. Ker se motorni 
bencin z vsebnostjo med 5 % in 10 % biogoriva imenuje 'motorni bencin z nizko vsebnostjo 
biogoriva', je primerno, da se kategorija od 0 % to 5 % še naprej imenuje 'motorni bencin', 
kot se v trenutno nespremenjeni direktivi 98/70/ES.

Predlog spremembe 22
ČLEN 1, TOČKA 12

Priloga III, opomba pod črto 5 (Direktiva 98/70/ES)

Opomba 5 se spremeni tako, da se doda 
naslednje besedilo: „Kadar gorivo vsebuje 
etanol, lahko najvišji parni tlak v poletnem 
obdobju vrednost 60 kPa preseže za 
vrednost iz tabele v Prilogi VI.“

Opomba 5 se nadomesti z naslednjim 
besedilom: „Za države članice z 
arktičnimi ali hudimi zimskimi razmerami 
najvišji parni tlak ne sme presegati 66,0 
kPa. Kadar gorivo vsebuje biogoriva, 
lahko najvišji dovoljeni parni tlak v 
poletnem obdobju vrednost 56 kPa preseže 
za 5 kPa (gl. prilogo VI), če je vsebnost 
bioloških sestavin vsaj 3-odstotna.
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Obrazložitev

Priloga III se nanaša na motorni bencin s primesjo biogoriv med 0 in 5 odstotkov. Ker se 
motorni bencin z vsebnostjo med 5 in 10 odstotkov biogoriva imenuje 'motorni bencin z nizko 
vsebnostjo biogoriva', je primerno, da se kategorija od 0 to 5 odstotkov še naprej imenuje 
'motorni bencin', kot se v trenutno nespremenjeni direktivi 98/70/ES.

Predlog spremembe 23
ČLEN 1, TOČKA 13 (a)

Priloga IV, tabela (Direktiva 98/70/ES)

(a) V vrstici „policiklični aromatski 
ogljikovodiki“ se vnos v stolpcu 
„Maksimum“ nadomesti z „8“.

(a) V vrstici „policiklični aromatski 
ogljikovodiki“ se vnos v stolpcu 
„Maksimum“ nadomesti s „6“.

Obrazložitev

Stremi se k zmanjšanju emisij škodljivih policikličnih aromatskih ogljikovodikov na čim nižjo 
vrednost. Komisija želi znižati najvišjo dovoljeno vsebnost policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov z 11 na 8 odstotkov. V povprečju vsebuje gorivo v EU približno 3 odstotke 
policikličnih aromatskih ogljikovodikov in samo v nekaj  izjemnih primerih več kot 6 
odstotkov. Tako se najvišji dovoljeni odstotek lahko zniža na 6 odstotkov.

Predlog spremembe 24
ČLEN 1, TOČKA 15 A (novo)

Prilogi VI a in VI b (novo) (Direktiva 98/70/ES)

15a. Dodani sta prilogi VIa in VIb, kot je 
določeno v prilogi k tej direktivi.

Obrazložitev

Jasneje je treba opredeliti način spremljanja učinkov toplogrednih plinov in njihovo 
zniževanje. V ta namen se vstavita dve novi prilogi.

Predlog spremembe 25
PRILOGA

Priloga V, podnaslov (Direktiva 98/70/ES)

Vrsta: Motorni bencin z visoko vsebnostjo 
biogoriva

Vrsta: Motorni bencin z nizko vsebnostjo 
biogoriva
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Obrazložitev

Priloga V vsebuje določbe, ki veljajo za motorni bencin z vsebnostjo biogoriva od 0 do 10 
odstotkov. Poimenovanje 'motorni bencin z visoko vsebnostjo biogoriva' za motorni bencin, ki 
vsebuje takšen delež biogoriva, je zavajajoče. Ta izraz se uporablja za motorni bencin, ki 
vsebuje znatno več biogoriva. Poleg vsega je bolje imeti kategorijo z vsebnostjo od 0 do 5 
odstotkov in kategorijo z vsebnostjo od 5 do 10 odstotkov biogoriv. 

Predlog spremembe 26
PRILOGA

Priloga V, tabela, vrstica 3, stolpec 4 (Direktiva 98/70/ES)

Parni tlak, poletno obdobje Parni tlak, poletno obdobje

60,0 (4) 56,0 (4)

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 25. 

Predlog spremembe 27
PRILOGA

Priloga V, tabela, vrstica 7, alinea 2 (Direktiva 98/70/ES)

– Etanol (morda so potrebni stabilizatorji))   
%v/v    10

– Biogorivo (morda so potrebni 
stabilizatorji))   %v/v    5–10

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 25.

Predlog spremembe 28
PRILOGA

Priloga V, opomba pod črto 4 (Direktiva 98/70/ES)

(4) Za države članice z izjemno hladnimi
ali hudimi zimami največji parni tlak ne 
sme presegati 70,0 kPa. Kadar gorivo 
vsebuje etanol, lahko najvišji parni tlak v 
poletnem obdobju vrednost 60 kPa preseže 
za vrednost iz tabele v Prilogi VI.

(4) Za države članice z arktičnimi ali 
hudimi zimskimi razmerami največji parni 
tlak ne sme presegati 66,0 kPa. Kadar 
gorivo vsebuje etanol, lahko najvišji parni 
tlak v poletnem obdobju vrednost 60 kPa 
preseže za vrednost iz tabele v Prilogi VI.
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 25.

Predlog spremembe 29
PRILOGA

Priloga VI (Direktiva 98/70/ES)

DOVOLJENO ODSTOPANJE 
PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI 
BENCIN, KI VSEBUJE ETANOL

DOVOLJENO ODSTOPANJE 
PARNEGA TLAKA ZA MOTORNI 

BENCIN, KI VSEBUJE BIOGORIVA
Vsebnost etanola 
(% v/v)

Dovoljeno 
odstopanje 
parnega tlaka 
(kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Dovoljeno odstopanje parnega tlaka za 
vmesno vsebnost etanola med naštetimi 
vrednostmi se določi s pomočjo 
premočrtne ekstrapolacije med vsebnostjo 
etanola, ki je neposredno nad in 
neposredno pod vmesno vrednostjo.

Odstopanje za 4 kPa se dovoli samo, 
kadar je vmešanih od 3 do 10 % biogoriv.

Obrazložitev

S predlaganim odstopanjem bi se parni tlak povečal vse do 68 kPa in zaradi večjih emisij 
HOS privedel do poslabšanja kakovosti zraka. Ne glede na to je lahko vmešavanje etanola ali 
drugih biogoriv za dobavitelje pomembno sredstvo za izboljšanje toplogrednih učinkov goriv. 
Da se kakovost zraka ne bi poslabšala, je treba skupni najvišji dovoljeni parni tlak znižati na 
raven 56 kPa. Poleg tega je dovoljeno odstopanje za največ 4 kPa. S tem pristopom najvišji 
parni tlak tudi z odstopanjem ne bo presegel 60 kPa, zato tudi ne bo prišlo do večjega 
onesnaževanja zraka.

Predlog spremembe 30
PRILOGA
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Priloga VI a (novo) (Direktiva 98/70/ES)

PRILOGA VI A
METODA MERJENJA EMISIJ 
TOPLOGREDNIH PLINOV IZ VSEH 
VRST GORIVA V NJIHOVEM 
CELOTNEM ŽIVLJENJSKEM CIKLU

1. Pri poročanju o emisijah toplogrednih 
plinov iz vseh vrst goriv v njihovem 
celotnem življenjskem ciklu se bodo 
upoštevali naslednji elementi:
(a) ekstrakcija/proizvodnja surovin, 
vključno s/z:
- načinom ekstrakcije, izmerjenim ali 
ocenjenim glede na mesto/vrsto 
ekstrakcije;
- oceno količine energije, uporabljene 
med ekstrakcijo, vključno s plamtenjem, 
uhajanjem in drugimi oblikami porabe 
energije glede na postopek; 
- vplivom sprememb rabe tal, vključno s 
premestitvami kmetijskih dejavnosti; 
- količino energije, uporabljene za 
proizvodnjo, in uporabo agrokemičnih 
snovi na enoto energije;
- vplivom stranskih proizvodov;
- uporabo goriva za proizvodno 
mehanizacijo na enoto;
(b) prevoz in distribucija, vključno s/z: 
- prevozom od črpališča do prvega mesta 
rafiniranja/prenosa na podlagi povprečja 
ekvivalentov CO2 na enoto energije;
- številom prevoznih kilometrov od 
črpališča do mesta rafiniranja/prenosa;
- številom prevoznih kilometrov od mesta 
rafiniranja/prenosa do prodajnega mesta 
na podlagi povprečja ekvivalentov CO2 na 
enoto energije;
(c) pretvorba/rafiniranje, vključno s/z:
- količino energije, uporabljene za 
postopek pretvorbe/rafiniranja na enoto 
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energije;
- količino ekvivalentov CO2, oddanih na 
enoto energije; 
(d) končni proizvod:
- vsebnost ogljika na enoto energije.
2. Do 1. januarja 2011 bodo izhodiščni 
standardi za goriva oblikovani na podlagi 
emisij toplogrednih plinov med njihovim 
celotnim življenjskim ciklom, izmerjenih v 
skladu z odstavkom 1 te priloge. Za 
standarde bodo veljali izmerjeni rezultati 
dobavitelja goriva z najboljšim splošnim 
učinkom oziroma povprečje treh 
najboljših dobaviteljev. Po potrebi se 
lahko upošteva razlika med lahko in težko 
običajno surovo nafto.
3. Od 1. januarja 2011 naprej bi znižanje 
ekvivalentov CO2 v skladu s členom 7a(2) 
lahko temeljilo na privzetih vrednostih za 
posamezno mesto ekstrakcije ali na fiksni 
vsebnosti ekvivalentov CO2 na osnovi „od 
vira do porabnika”. Dobavitelji goriva se 
lahko od te vrednosti oddaljijo v 
pozitivnem smislu, če dokažejo, da ima 
njihov proizvod v primerjavi s privzeto 
vrednostjo nižji učinek toplogrednih 
plinov. 

Obrazložitev

V omenjeni prilogi so metodološke smernice za merjenje CO2 iz vseh goriv (vključno s 
fosilnimi gorivi, biogorivi, vodikom). Če lahko dobavitelji dosežejo znižanje, predvideno v 
členu 7,  z uporabo goriv, kot je vodik, bi se vlaganja v nove tehnologije vozil močno 
povečala. 

Metodologija je razdeljena na tri dele: prvi del opisuje postopek spremljanja emisij 
toplogrednih plinov v celotni verigi, drugi del določa izhodiščne standarde za zniževanje 
emisij toplogrednih plinov, zadnji del pa opisuje fazo zniževanja in uvaja možnost uporabe 
privzetih vrednosti.

Predlog spremembe 31
PRILOGA

Priloga VI b (novo) (Direktiva 98/70/ES)
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ANNEX VI B
TRAJNOSTNA MERILA ZA 
PROIZVODNJO BIOGORIV
Biološka raznovrstnost
Merila biološke raznovrstnosti so 
osnovana na sistemu, po katerem je 
mogoče biomaso vsaj delno zasledovati do 
vira, mešati certificirano biomaso s tako, 
ki ni certificirana, in so vsa podjetja v 
verigi trajnostne proizvodnje biomase 
certificirana. Tak sistem bo moral 
zagotoviti, da:
- se proizvodnja biomase ne odvija v 
bližini naravnih območij velike vrednosti 
ali na zaščitenih območjih, razen če 
biomasa sestoji iz odpadkov ali lesnih 
ostankov;
- proizvodnja biomase ne privede do 
krčenja gozdov;
- je zagotovljena skladnost z 
mednarodnimi dogovori in predpisi;
- zaradi proizvodnje biogoriva ne pride do 
pomanjkanje vode;
Socialna merila
Socialna merila za proizvodnjo biogoriv 
vključujejo naslednje prvine:
- obveznost poročanja o socialnih 
posledicah proizvodnje biosurovine, zlasti 
na cene hrane;
- izjavo o soglasju lokalnih 
skupnosti/lokalnega prebivalstva. 

Obrazložitev

Proizvodnja biomase lahko sproži resna vprašanja v zvezi z biološko raznovrstnostjo in 
socialnimi zadevami. Revidirana direktiva o kakovosti goriv spodbuja k proizvodnji biomase z 
razmeroma majhno vsebnostjo toplogrednih plinov, vendar so poleg tega potrebna tudi 
merila biološke raznovrstnosti in socialna merila. Predlagani sistem preverjanja predvideva 
učinkovito preverjanje porekla biomase, zagotovil bo obstoj biološke raznovrstnosti in tudi 
omogočil izvajanje preverjanja v večjem obsegu. Socialni kriteriji bi morali temeljiti na
zanesljivih podatkih in soglasju lokalnega prebivalstva.
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OBRAZLOŽITEV

Pregled direktive o kakovosti goriva ima dva namena, in sicer želi na eni strani izboljšati 
kakovost zraka z znižanjem emisij, kot so žveplo in policiklični aromatski ogljikovodiki, po 
drugi strani pa prispevati k boju proti spremembi podnebja z znižanjem toplogrednih plinov iz 
goriva za prevoz. Omenjeni drugi cilj predstavlja pomembno politično odločitev. Emisije 
toplogrednih plinov je treba najprej meriti ves njihov življenjski cikel: od faze ekstrakcije in 
proizvodnje, preko prevoza in distribucije do končne uporabe. Naslednji korak je znižanje 
emisij. Prvič je, da je za nek določen izdelek (gorivo) predvideno zmanjšanje na osnovi 
analize življenjskega cikla. Zanimiv je podatek, da je zvezna država Kalifornija v ZDA skoraj 
hkrati napovedala podobno pobudo, kar odpira nove možnosti za plodno sodelovanje z ZDA. 
Da bi se pripravili na politično razpravo, so koordinatorji v odboru Evropskega parlamenta za 
okolje zahtevali, da se izdela študija, Vključenost trajnostnih meril v direktivo o kakovosti 
goriva, ki je bila objavljena v začetku julija. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
je 5. julija organiziral delavnico, na kateri so strokovnjaki podali svoja mnenja, med 
povabljenimi udeleženci pa so bile tudi zainteresirane strani. Razprave se je udeležilo 50 ljudi, 
vključno s predstavniki Komisije, Ekonomsko-socialnega odbora, predstavniki držav članic, 
predsedstva Sveta, naftne industrije, okoljskega gibanja in proizvajalcev biogoriv. V preteklih 
mesecih je vaša poročevalka opravila številne pogovore z zainteresiranimi stranki in s 
strokovnjaki. Maja se je udeležila simpozija na to temo, ki je bil v Kaliforniji. Posamezne 
odločitve pri izbiri možnosti, tako v zvezi s kakovostjo zraka kot tudi s spremembo podnebja, 
je treba dodatno pojasniti.

1. Kakovost zraka

Direktiva o kakovosti goriva določa nove standarde za žveplov dioksid in policiklične 
aromatske ogljikovodike. V zvezi z vsebnostjo žvepla v gorivu za celinsko plovbo Komisija 
predlaga, da se zmanjšanje emisij izvede v dveh stopnjah: do 31. decembra 2009 na 300 
mg/kg in do 31. decembra 2011 na 10 mg/kg. Komisija upravičuje ta pristop s sklicevanjem 
na dodatno količino energije, ki jo zahteva zniževanje vsebnosti žvepla v gorivu. Toda trditvi, 
da gorivo z nizko vsebnostjo žvepla omogoča učinkovitejše ladijske motorje, je mogoče 
nasprotovati. Dodatna raba energije v rafineriji se v veliki meri izravna z manjšo porabo 
goriva na ladjah. Učinkovitejši ladijski motorji so že na razpolago.

Komisija predlaga znižanje najvišje dovoljene vsebnosti policikličnih aromatskih 
ogljikovodikov z 11 na 8 odstotkov. Povprečna vrednost v EU leži med 3 in 4 odstotki, 
medtem ko se 6-odstotna vrednost preseže samo v nekaj izjemnih primerih. Dodatno znižanje 
zgornje meje z 8 na 6 odstotkov se lahko doseže brez večjih dodatnih stroškov.

Parni tlak in etanol

Naslednja točka je parni tlak. Višji kot je parni tlak, višje so emisije hlapnih organskih spojin 
(HOS). Hlapne organske spojine imajo pomembno vlogo pri nastajanju ozona, ki je lahko 
zlasti v toplih pogojih resna zdravstvena težava. Prav zaradi škode, ki jih emisije HOS 
povzročajo zdravju, je Parlament v svoji resoluciji o tematski strategiji o kakovosti zraka 
pozval k ambicioznejšemu pristopu. Komisija ne predlaga nadaljnjega znižanja in želi 
obdržati vrednost 60kPa kot najvišji dovoljeni parni tlak z možnostjo povečanja te vrednosti 
na 70kPa v arktičnih razmerah, tako da je vžig avtomobilskega motorja možen tudi na 
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arktičnih območjih. Poleg tega Komisija predlaga povečanje te vrednosti, če se etanol meša z 
gorivom. Stranski učinek mešanja etanola z gorivom je povečanje parnega tlaka, posledica 
česar je večji izpust emisij HOS v ozračje. Povečanje parnega tlaka ni neposredno sorazmerno 
s količino etanola, uporabljenega za mešanje. Najvišjo vrednost doseže ob 5- odstotni 
mešanici, ki se nato postopoma znižuje. 

Za bolj uravnotežen predlog je vaša poročevalka preučila situacijo v ZDA. V večini zveznih 
držav ZDA je najvišji dovoljen parni tlak bistveno nižji, to je 48 kPa. Povišanje ni predvideno 
za primer mešanja z etanolom, čeprav države, kjer kakovost zraka to dopušča, koristijo to 
možnost. Za podobno znižanje vrednosti parnega tlaka v EU ni tehničnih ovir. Možen je parni 
tlak 56 kPa. Poleg tega je odprto vprašanje, v kakšni meri je izjema za etanol sploh potrebna. 
Glede na to da se parni tlak z vmešavanjem majhnega deleža etanol hitro poveča, ne bi bilo 
pravilno dovoljevati povečanje parnega tlaka z vmešavanjem majhnega odstotka etanola. V 
takem primeru bi se kakovost zraka z majhnim prispevkom k znižanju emisij toplogrednih 
plinov nesorazmerno poslabšala. Poročevalka zaradi tega predlaga omejeno odstopanje 
parnega tlaka v vrednosti 4kPa, če je v gorivu vsaj 3 odstotke biogoriva.

Predlogi

Povzetek predlogov, ki jih predlaga poročevalka:

- pospeševanje znižanja žvepla v gorivu za celinsko plovbo
- znižanje najvišje dovoljene količine policikličnih aromatskih ogljikovodikov
- prepoved škodljivih dodatkov MMT 
- zmanjšanje parnega tlaka in dovoljevanje izjem samo pri vmešavanju 3 od 10 

odstotkov biogoriva.

2. Toplogredni plini

Cestni promet EU povzroči približno 20 odstotkov emisij toplogrednih plinov. Avtomobili 
morajo postati znatno učinkovitejši, da bi do leta 2020 dosegli 30-odstotno znižanje CO2, 
znižati pa je treba tudi emisije CO2, ki nastanejo zaradi goriva. Komisija predlaga, da se  
emisije toplogrednih plinov najprej izmerijo in nato v obdobju med 2011 in 2020 postopno 
znižujejo; vsako leto za 1 odstotek. Približno 85 odstotkov emisij toplogrednih plinov iz 
goriva nastane zaradi zgorevanja v avtomobilu, 15 odstotkov v skupni proizvodnji in 
postopku rafiniranja, vključno s prevozom goriva in distribucijo. Predlog Komisije po 
zmanjšanju emisij si zasluži vso podporo. Dobavitelji goriva se lahko odločijo za 
učinkovitejše postopke ekstrakcije in rafiniranja, tako da za pridobivanje nafte oziroma 
pridobivanje motornega bencina in dizelskega goriva porabijo manj energije. Primerjalna 
študija avtorice Kristine Holmgren Švedskega okoljevarstveno-raziskovalnega instituta IVL
navaja, da se rafinerije znotraj EU razlikujejo in da mnoge priložnosti za varčevanje energije 
niso izkoriščene. Druga možnost je proizvodnja in trženje alternativnih goriv, kot so zemeljski 
plin, vodik ali tekoči naftni plin. Seveda pa mora proizvodnja omenjenih virov alternativnih 
goriv potekati v skladu z analizo od vira do porabnika. Tretja možnost je mešanje z biogorivi. 
Tudi v tem primeru je treba uporabiti pristop od vira do porabnika, kar bo pomenilo prednost 
za biogoriva z boljšo toplogredno učinkovitostjo kot fosilna goriva. Omenjeni predlog daje 
dobaviteljem goriva dovolj možnosti za izbiro po lastni presoji in dobavo tistih vrst goriva, ki 
imajo boljšo ogljikovo bilanco. Predlog si zasluži vso našo podporo. Vendar pa je na predlog 
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Komisije vseeno treba izreči nekaj pripomb:

1. Določanje metode

Komisija predlaga, da se pristop od vira do porabnika opredeli v postopku komitologije. Ker 
je treba pri tem sprejeti precej pomembnih političnih odločitev, mora imeti Parlament besedo 
pri odločitvi o številnih smernicah. To lahko zagotovi z oblikovanjem smernic v novi prilogi, 
ki se jih lahko kasneje natančneje opredeli skladno s postopkom komitologije. Smernice lahko 
med drugim vključujejo odločitve o izhodiščnem letu in standardu. 

2. Izhodiščno leto in standard

Naftne družbe so v neenaki meri vlagale v izboljšano učinkovitost. Po predlogu Komisije 
mora vsak dobavitelj priskrbeti podatke o emisijah toplogrednih plinov, ki bi zatem postali 
standard. To bi pomenilo, da vsaka družba uporablja drugačen standard, kar je v nasprotju z 
logiko notranjega trga. Prav tako je omenjeno v nasprotju s smislom za pravičnost, saj bi 
morale družbe, ki so vlagale v izboljšave, izpolnjevati strožje standarde kot njihovi tekmeci, 
ki so v učinkovitost vložili manj. Treba je določiti skupen standard, ki bo zagotovil enake 
pogoje. V idealnem primeru bi moralo biti izhodiščno leto v preteklosti, saj bi zagotavljalo, da 
ravnanje ni pod vplivom strateških motivov. V tem primeru bi bilo treba uporabiti obstoječe 
študije. Ker pa precej podatkov manjka in ker se z rezultati ne strinja vsak dobavitelj goriva 
oziroma proizvajalec biogoriva, je morda boljše, da izhodiščno leto leži v prihodnosti, in sicer 
takoj po sprejetju te direktive. Na ta način lahko podatke posreduje vsak dobavitelj goriva in 
bo moral to početi tudi v prihodnosti.

3. Cilj

Predlagani cilj je en odstotek na leto. Strokovnjaki menijo, da je za dosego tega cilja potreben 
precejšen trud, kar pa je seveda zelo odvisno od izhodiščne točke ali osnovnega standarda. 
Vprašanje je, kako se bo iz podatkov, ki so jih posredovali dobavitelji goriva, določil 
standard. Vsekakor je priporočljivo, da se za standard ne izbere najnižje vrednosti in tudi ne 
povprečja. Da se zagotovi primeren standard, je treba izbrati pristop izbora najboljšega 
tekmeca: v tem primeru najboljša družba (ali pa na primer povprečje najboljših treh družb) 
določi standard za vse. Pri tem pa je treba opozoriti na nekaj. Zelo verjetno je, da bo najboljša 
družba upravljala z lahko nafto, saj ta zahteva manj obdelave in rafiniranja. Če bo standard 
določila najboljša družba, bo to močna spodbuda za ostale evropske dobavitelje goriva in 
bodo morda celo prisiljeni tudi sami uporabljati čim več lahke nafte. Tako bo cena za lahko 
nafto narasla, posledica pa bo, da bo več težke nafte namenjene državam, kot sta Kitajska in 
Indija. Z globalnega vidika to ne bi bilo boljše za emisije toplogrednih plinov, saj se bi tako 
emisije evropskih družb zgolj prenesle na druge družbe. Za dejansko zmanjšanje emisij je 
treba uvesti dva standarda, enega za težko in drugega za lahko nafto. Potrebo po tem pa je 
mogoče določiti le na podlagi podatkov o dejanskih emisijah, ki jih bodo posredovali 
proizvajalci goriva. Poleg tega ne bo enostavno doseči 1-odstotno zmanjšanje vsako leto. 
Lažje bo uresničiti 2-odstotno zmanjšanje vsaki dve leti, kar bo prineslo enako zmanjšanje 
emisij do leta 2020.

4. Celotna veriga

Predlog Komisije izrecno omenja pristop od vira do porabnika. To pomeni, da se upoštevajo 
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emisije v celotni verigi. Za fosilna goriva veriga obsega ekstrakcijo nafte, plamtenje, primarno 
obdelavo, prevoz, rafiniranje, distribucijo in emisije, ki nastanejo z zgorevanjem v motorju. 
Za biogoriva velja isto, vendar je pri njih poudarek na uporabi proizvodnih vnosov (kot na 
primer umetna gnojila) in na spremembi v rabi tal.

Priloga navaja omenjena merila tako, da so uporabna za nafto, plin, vodik in biogoriva. Lahko 
bi tudi opisovali različne metode za vsako vrsto biogoriva, vendar tak pristop zagotavlja, da 
metoda ni odvisna od tehnologije in da ni prikritega spodbujanja ene vrste biogoriva. 
Dobavitelj goriva se lahko sam odloči za možnost, ki se mu zdi najboljša.

5. Področje uporabe

Predlog Komisije se ne nanaša na vodik. Vsekakor je pomembno, da imajo dobavitelji goriva 
na voljo najboljše možnosti in se ne podpira le uporabe biogoriv. Zaradi tega je treba 
spremeniti člen 2, ki določa področje uporabe.

Eno izmed težjih vprašanj je elektrika. Seveda bi bilo dobro, če bi avtomobili delovali s 
trajnostno proizvedeno elektriko. Nekateri avtomobilski proizvajalci napovedujejo porast 
avtomobilov, ki se napajajo preko električnega omrežja, tako da baterije polnijo doma. V 
številnih primerih pa v ta način niso vključeni sedanji dobavitelji goriva. Vključevanje 
elektrike v področje uporabe je zaželeno, vendar pa dobavitelji goriva ponavadi ne dobavljajo 
elektrike. Trgovinski sistem bi premostil to oviro, vendar bi bila direktiva zato spet 
obsežnejša.

6. Trajnostna merila

Četudi dobavitelji goriva na različne načine izpolnjujejo obveznosti zmanjševanja emisij, ta 
cilj nedvomno močno spodbuja k uporabi biogoriv. V zvezi s tem ni treba posebej poudarjati, 
da z mešanjem goriv z biogorivi, ki na podlagi analize od vira do porabnika povzročijo celo 
več emisij toplogrednih plinov ali le neznatno manj, ne bomo dosegli veliko. Vključitev 
merila, ki izrecno določa minimalno zahtevo glede učinka toplogrednih plinov, ni potrebna: 
dobaviteljem goriva ni treba vmešavati biogoriv s skromno učinkovitostjo ogljikovega 
dioksida.

Zadeva pa je drugačna, kadar beseda teče o trajnostnih merilih. Upravičeno obstaja 
zaskrbljenost glede vpliva, ki ga ima širša raba biogoriv na biološko raznovrstnost, okolje in 
socialne odnose. Vendar pa ni prav enostavno oblikovati merila, ki bodo v skladu s pravili 
Svetovne trgovinske organizacije. Nekaj evropskih držav je v tem oziru že naredilo prvo 
potezo. Na podlagi stališč Združenega kraljestva, Nemčije in Nizozemske oziroma vsaj na 
njihovih začasnih stališčih navaja priloga VIb številna merila, ki se ukvarjajo z odprtimi 
vprašanji glede biogoriv. V primeru socialnih meril je odgovor predvsem v obveznosti, da se 
spremljajo socialni vplivi in se pridobi soglasje lokalnega prebivalstva. V primeru biološke 
raznovrstnosti obstaja zaskrbljenost glede rabe vode in bližine pomembnih naravnih področij.

7. Združljivost z drugo zakonodajo: shema za trgovanje z emisijami in cilj glede biogoriv

Veliko je razprav glede združljivosti z ostalo zakonodajo in pobudami. Evropski svet se 
strinja z zavezujočim ciljem 10-odstotne primesi biogoriv pod dvema pogojema. Biogorivo 
mora biti trajnostno, druga generacija tehnologije pa mora biti ustrezno razvita. Ni treba 
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posebej poudarjati, da morajo biti trajnostni cilji v prilogi k tej direktivi združljivi s splošnimi 
pogoji o trajnosti, ki ga je oblikoval Svet. Komisija trenutno sestavlja merila. Kasneje se 
lahko v prilogo VIb vključi sklic na vzpostavljen seznam meril.

Drugi vidik združljivosti je trgovanje z emisijami. Rafinerije spadajo v shemo trgovanja z 
emisijami in morajo poročati o svojih emisijah ter kupovati dodatne pravice, če oddajajo več 
emisij, kot jih imajo pravico oddajati. Glede na mnenja poročevalcev je to zadostno 
zagotovilo, da bodo rafinerije v zvezi z emisijami ogljikovega dioksida delovale odgovorno, 
kar pomeni, da jim treba posredovati obveznih poročil. Na drugi strani pa shema za trgovanje 
z emisijami deluje kot spodbuda za zmanjšanje ogljikovega dioksida in ne predpisuje 
brezpogojne obveze. Navsezadnje se lahko naftne družbe odločijo za nakup pravic za emisije 
na komercialnem trgu. Tako shema za trgovanje z emisijami kot tudi direktiva, ki se trenutno 
obravnava, skrbita za spodbude: nobena pa ne vsiljuje zahteve po izboljšanju učinkovitosti v 
rafinerijah. Z drugimi besedami, druga drugo medsebojno krepita in si nista v navzkriž.

8. Sklepne ugotovitve

Predlogi sprememb poročevalke so oblikovani tako, da zagotavljajo največjo stopnjo 
prilagodljivosti, enake pogoje in ambiciozne, vendar odgovorne cilje. Poleg tega je 
pomembno, da direktiva ne pogojuje tehnologije v tem smislu, da ne vsebuje dodatnih 
spodbud za posamezno vrsto goriva ali tehnologijo. Če povzamemo, to vključuje naslednje 
predloge sprememb:

- Priloga VIa: smernice za merilne metode, vključno z možnostjo uporabe standardnih 
vrednosti (privzetih vrednosti), pristop najboljšega tekmeca in po potrebi različne 
standarde za lahko in težko nafto,

- Priloga VIb: trajnostna merila: biološka raznovrstnost in socialne obveznosti,
- razširitev področja uporabe direktive: možnost uporabe vodika za zmanjšanje CO2,
- večja prilagodljivost: 2-odstotno zmanjšanje emisij vsaki dve leti do leta 2020 je 

primerneje od 1-odstotnega letnega zmanjševanja,
- zagotovila trajnosti v novem členu 7c.


