
 

 

 

 

Franc Bogovič 

Minister za kmetijstvo in okolje 

Dunajska 22 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Glasovanje o izvajanju 

Direktive o kakovosti goriv v EU 

 

 
Spoštovani minister Bogovič, 
 

23. februarja 2012  bo odbor za goriva glasoval o predlogu Evropske komisije o 

izvajanju Direktive o kakovosti goriv v Evropski uniji. Pozivamo vas, da glasujete za 

predlog Evropske komisije. 

Direktiva o kakovosti goriv je bila sprejeta leta 2008 s ciljem zmanjšanja ogljične 

intenzivnosti prometnega sektorja EU za 6 % med letoma 2010 in 2020. Kot takšna 

zagotavlja pomemben prispevek k dekarbonizaciji v prometnem sektorju, ki je 

edini sektor v EU, kjer so izpusti toplogrednih plinov vse večji in če ne bodo 

sprejeti pravi ukrepi, se bodo negativni trendi nadaljevali. 

Fosilna goriva predstavljajo 95 % vse porabe energije v prometnem sektorju 

znotraj Evropske unije. Posledica različnih načinov proizvodnje teh goriv  pa so 

občutne razlike v njihovi ogljični intenzivnosti. 

Predlog, o katerem boste prihodnji teden glasovali, vzpostavlja pravila 

izračunavanja in poročanja ogljične intenzivnosti fosilnih goriv  in elektrike.  

Njegovo sprejetje je predpogoj za implementacijo te pomembne podnebne 

zakonodaje. Predlog razvršča različne tipe fosilnih goriv na podlagi njihove 

povprečne ogljične intenzivnosti. Pravilno razlikuje med nekonvencionalnimi 

gorivi, proizvedenimi iz premoga, naravnega plina, naftnih skrilavcev in 



 

naravnega bitumena (ali katranskega peska), in konvencionalnimi gorivi, 

proizvedenimi iz surove nafte. Če Evropa resnično želi nasloviti podnebne 

spremembe, mora primerno nasloviti tudi ogljični odtis teh goriv.  

Pomembno je, da predlog dobaviteljem dovoljuje tudi, da dokažejo, da njihova 

specifična metoda pridobivanja ali proizvodnje goriva prinaša nižjo ogljično 

intenzivnost od industrijskega povprečja. To ustvarja spodbudo za investicije v 

večjo učinkovitost procesov in tehnologij ter vzpostavljanje enakih možnosti in 

pravične konkurence na trgu. Je tudi skladen z pristopom do biogoriv, ki spadajo 

v drugi del tega zakona.  

Pozivamo vas, da predlogu Evopske komisije o implementaciji Direktive o 

kakovosti goriv, o katerem boste odločali naslednji teden, zagotovite podporo 

Republike Slovenije. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji 

Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

 

 

V vednost: 

- Zvonko Černač, Minister za infrastrukturo in prostor 

- Matjaž Ferjančič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

- mediji 


