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          Ljubljana, 21. februar 2011 
 
Zadeva: Svet ministrov za promet, telekomunikacije in energijo 28. februarja – 
Implementacija EU politk na podro čju biogoriv   
 
Spoštovani, 
 
28. februarja bo v Bruslju potekal Svet ministrov za promet, telekomunikacije in energijo, kjer vas bo 
Evropska komisija obvestila o napredku implementacije evropskih politik na področju biogoriv.   
 
Prosimo vas, da izkoristite to priložnost in pozovete Komisijo, da pripravi zakonodajni predlog, ki bo 
vključeval vplive posredne spremembe rabe zemljišč (ILUC) v ogljični odtis biogoriv. Le tako lahko 
Komisija izpolni zakonodajni mandat iz direktive o obnovljivih virih energije in direktive o kakovosti 
goriv, ki ji nalaga, da uvede “konkretno metodologijo, ki vključuje emisije zaradi posrednih 
sprememb rabe zemljišč”. Te določbe morajo temeljiti na “najboljših razpoložljivih znanstvenih 
dokazih”. S tem bi preprečili, da bi nadaljnjo nedejavnost oziroma odlašanje upravičevali z določeno 
(neizogibno) stopnjo negotovosti znanstvenih modelov. 
 
Nedavna študija Inštituta za evropsko okoljsko politiko - IEEP (glej prilogo) razkriva obseg vplivov 
na okolje zaradi povečane uporabe biogoriv do leta 2020. Poročilo IEEP razkriva, da se bo, če se 
zakonodaja ne spremeni, zaradi predvidenega povečanja rabe biogoriv, v polja in nasade za 
biogoriva spremenila površina v velikosti več kot treh Slovenij (dveh Belgij). To bo povzročilo 
dodatnih 27-56 milijonov ton toplogrednih plinov na leto - kar je enako, kot če bi se po evropskih 
cestah do 2020 vozilo 12-26 milijonov dodatnih avtomobilov. Če se zakonodaja ne spremeni, bodo 
biogoriva na evropskem trgu za 81-167 % slabša za podnebje kot fosilna goriva, ki smo jih želeli 
nadomestiti z biogorivi. 
 
Jasno je, da mora EU izbrati biogoriva, ki ne izpodrivajo velikih površin kmetijskih zemljišč. To pa se 
ne bo zgodilo, dokler EU ne bo upoštevala emisij toplogrednih plinov iz ILUC pri izračunu ogljičnega 
odtisa biogoriv. 
 
Zato vas prosimo, da pozovete Komisijo, da to veliko in nevarno vrzel zapre z vključitvijo faktorjev 
ILUC za različne tipe biogoriv, ki upoštevajo posredne izpuste posameznih biogoriv. Združene 
države Amerike so že naredile prvi korak v tej smeri. S takšnim predlogom bi EU poslala prave 
signale na svetovni trg in mednarodnim vlagateljem, hkrati pa spodbudila razvoj okolju prijaznih 
biogoriv, ki jih ne proizvajajo na račun kmetijskih zemljišč. 

Inštitut za 
trajnostni 
razvoj 



 
Če se zakonodaja ne bo spremenila, grozi nevarnost, da bodo nacionalni akcijski načrti za 
obnovljive vire, ki so jih članice lani predložile Komisiji, promovirali biogoriva, katerih učinki so ravno 
v nasprotju z njihovim prvotnim namenom: povečanje namesto zmanjšanja izpustov. Poleg tega 
lahko učinki ILUC ogrozijo biotsko raznovrstnost, zaostrijo razmere na podeželju, vodijo h grabežu 
zemljišč v državah v razvoju ter k zviševanju cen hrane. Prav tako bi bilo to v nasprotju z obvezami 
Lizbonske strategije na področju skladnosti razvojnih politik – torej z odgovornostjo, za katero stojijo 
vse države članice EU in njihove institucije, vključno z vašo. 
 
Prosimo vas torej, da upoštevate te pomembne točke. O njih bi se z vami radi tudi pogovorili, zato 
vam predlagamo srečanje. 
 
S spoštovanjem, 

mag. Živa Gobbo, predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj  
ziva@focus.si, 01 515 40 80 

Anamarija Slabe, strokovni vodja, Inštitut za trajnostni razvoj  
anamarija.slabe@itr.si, 01 4397 465 

mag. Nina Štros, vodja aktivnosti za Greenpeace CEE v Sloveniji  
nina.stros@greenpeace.si, 040 871 530 
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Tim Grabiel, Senior Lawyer Climate and Forests, ClientEarth 
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Laura Sullivan, Head of Europe Policy and Campaigns, ActionAid 
 
Saskia Ozinga, Campaigns coordinator, FERN 
 
Jane Madgwick, Chief Executive Officer, Wetlands International 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloge :  
 

- Serija poročil "Rastline za biogoriva, posredne spremembe rabe zemljišč in izpusti" (V 
slovenščini – izdal Inštitut za trajnostni razvoj, september 2010.): 
- Sladkorni trs in spremembe rabe zemljišč v Braziliji 
- “Trajnostno” palmovo olje povzroča izsekavanje gozdov  
- Sojino olje in posredne spremembe rabe zemljišč  
 

- Afrika: na voljo vsem. Obseg in posledice grabeža zemljišč za agrogoriva. (V slovenščini – 
izdal Inštitut za trajnostni razvoj, september 2010, na voljo na: http://www.itr.si/uploads/kv/s-
/kvs-317JfM-iqilLtC8uxg/Afrika-Grabez-zemljisc.pdf) 

 
- Poročilo Inštituta za evropsko okoljsko politiko - IEEP: Anticipated ILUC associated with 

expanded use of biofuels and bio-liquids in the EU – An analysis of the NREAPs (v 
angleščini) 

 
- Ozadje za odločevalce: Driving to destruction – The impacts of Europe’s biofuel plans on 

carbon emissions and land (v angleščini) 
 

- Izjava civilne družbe EU, oktober 2010: EU Climate Policy in Transport Must Not Cause 
Irreversible Environmental and Social Damage (v angleščini) 


