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REVIZIJSKA EKIPA 

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in 
programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Računsko sodišče 
izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za 
smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni 
interes. 
 
To revizijo smotrnosti je opravil revizijski senat I – Trajnostna raba naravnih virov, ki ga vodi član 
Evropskega računskega sodišča Phil Wynn Owen. Revizijo je vodil član Evropskega računskega sodišča 
Samo Jereb, pri njej pa so sodelovali atašejka v njegovem kabinetu Jerneja Vrabič, vodilni upravni 
uslužbenec Michael Bain, člana ožje revizijske ekipe Ramona Bortnowschi in Els Brems ter revizorji 
Roussalia Nikolova, Anžela Poliulianaitė, Maria Eulàlia Reverté i Casas, Frédéric Soblet, Pekka Ulander 
in Jolanta Žemailaitė. Jezikovno pomoč sta zagotovila Miroslava Chakalova-Siddy in Richard Moore, 
tajniške naloge pa je opravila Terje Teppan-Niesen.  
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GLOSAR IN KRATICE 

AEBIOM Evropsko združenje za biomaso. 

Anaerobna razgradnja Proces, pri katerem se organske snovi, kot so živalski ali živilski 
odpadki, razgradijo za proizvodnjo bioplina in organskih gnojil. 

Analiza SWOT Metoda za opredelitev prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
organizacije ali regije, ki se uporablja pri programu razvoja 
podeželja. 

Bioenergija Energija, proizvedena iz biomase. 

Biogospodarstvo Tisti deli gospodarstva, pri katerih se za proizvodnjo živil, 
materialov in energije uporabljajo obnovljivi biološki viri s kopnega 
in morja, kot so kmetijske rastline, gozdovi, ribe, živali in 
mikroorganizmi. 

Biomasa Biološko razgradljivi deli proizvodov, odpadkov in ostankov 
biološkega izvora iz kmetijstva, vključno s snovmi rastlinskega in 
živalskega izvora, in iz gozdarstva ter z njima povezanih 
proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in akvakulturo, ter 
biološko razgradljivi deli odpadkov, vključno z industrijskimi in 
komunalnimi odpadki biološkega izvora. 

CO2 Ogljikov dioksid. 

Daljinsko ogrevanje ali  
daljinsko hlajenje 

Distribucija toplotne energije v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih 
tekočin iz centralnega proizvodnega vira po omrežju do več zgradb 
ali lokacij za namene ogrevanja ali hlajenja prostorov ali za 
procesno ogrevanje ali hlajenje. 

Direktiva o energiji iz 
obnovljivih virov 

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, 
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES (UL L 140, 5. 6. 2009, str. 16). 

Državna pomoč Pomoč, ki jo zagotavljajo države članice in s katero upravičenci 
pridobijo gospodarsko prednost. To lahko vključuje neposredno 
finančno pomoč ali posredno podporo, kot so davčne ugodnosti, 
boljši pogoji za nakup ali najem zemljišč, zagotovitev posojila ali 
jamstva za najem posojila pri banki po boljših pogojih od običajnih 
tržnih obrestnih mer itd. 

EEG DE: Erneuerbare-Energien-Gesetz (zakon o energiji iz obnovljivih 
virov) 



Energija iz obnovljivih 
virov 

Energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ki se naravno obnavljajo v 
obdobju človekovega življenja, kot so sončna svetloba, veter, 
biomasa in geotermalna toplota. 

Evropski ekonomsko-
socialni odbor (EESO) 

Posvetovalni organ, ki predstavnikom socialnih in poklicnih 
interesnih skupin v Evropi in drugim zagotavlja formalno platformo 
za izražanje njihovih stališč o vprašanjih EU. 

Evropski kmetijski 
sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) 

Cilj Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je pomagati 
podeželskim območjem EU pri najrazličnejših gospodarskih, 
okoljskih in socialnih izzivih. 

Evropski sklad za 
regionalni razvoj 
(ESRR) 

Cilj Evropskega sklada za regionalni razvoj je okrepiti ekonomsko in 
socialno kohezijo v Evropski uniji z odpravo glavnih regionalnih 
neravnovesij s finančno podporo za vzpostavitev infrastrukture in 
za produktivne naložbe, ki ustvarjajo delovna mesta, predvsem za 
podjetja. 

Evropski strukturni in 
investicijski skladi 
(skladi ESI) 

Evropski strukturni in investicijski skladi so skupina petih ločenih 
skladov, katerih cilj je zmanjšati regionalna neravnovesja po vsej 
EU in katerih okviri politike so določeni za sedemletno proračunsko 
obdobje večletnega finančnega okvira. Ti skladi so Evropski sklad 
za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski 
sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 

GD Oddelki in službe Evropske komisije, za katere se uporablja naziv 
generalni direktorat (GD). 

GD AGRI Generalni direktorat Evropske Komisije za kmetijstvo in razvoj 
podeželja. 

GD CLIMA Generalni direktorat Komisije za podnebno politiko. 

GD ENER Generalni direktorat Evropske komisije za energetiko. 

GD ENV Generalni direktorat Evropske komisije za okolje. 

LEADER Metoda lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za mobilizacijo in 
razvoj podeželskih skupnosti prek lokalnih javno-zasebnih 
partnerstev (lokalne akcijske skupine). Izraz je francoska kratica, ki 
pomeni Liaison Entre Actions de Développement de lʼEconomie 
Rurale (SL: povezave med ukrepi za razvoj podeželskega 
gospodarstva). 

LIFE FR: L’Instrument Financier pour l’Environnement 
Finančni instrument EU za podpiranje projektov ohranjanja okolja 
in narave ter podnebnih projektov po vsej EU. 



Merske enote za 
energijo 

• toe – tona ekvivalenta nafte je količina energije, ki se sprosti s 
sežigom tone surove nafte, kar je približno 42 GJ. 
ktoe – kilotona (tisoč ton) ekvivalenta nafte 
Mtoe – milijon ton ekvivalenta nafte 

• kW – kilovat 

• MWh/kWh – mega-/kilovatna ura 

MSP Mala in srednja podjetja 

NREAP Nacionalni akcijski načrti za energijo iz obnovljivih virov v skladu s 
členom 4 direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

Obveznosti glede kvot Minimalni deleži obnovljivih virov energije v mešanici virov 
energije elektroenergetskih podjetij, dobaviteljev električne 
energije ali včasih tudi velikih odjemalcev električne energije, ki jih 
opredelijo nacionalni, regionalni ali lokalni organi. 

Obzorje 2020 Program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020. 

Ocena življenjskega 
kroga 

Večstopenjski postopek za izračun vpliva proizvoda ali storitve na 
okolje v njegovi/njeni življenjski dobi. 

Odkupne premije (FIP) Program podpore, v okviru katerega se električna energija iz 
obnovljivih virov energije običajno prodaja na trgu električne 
energije in v okviru katerega proizvajalci prejmejo premijo, ki je 
dodatek k tržni ceni njihove proizvedene električne energije. 
Odkupne premije so lahko nespremenljive (tj. enake ne glede na 
tržne cene) ali spremenljive (tj. različne, odvisno od razvoja tržnih 
cen). 

Ogljični odtis Količina emisij toplogrednih plinov, izpuščenih v ozračje v 
življenjskem ciklusu katerega koli proizvoda ali dejavnosti, ki je 
izražena v ekvivalentih ogljikovega dioksida (CO2e). 

Partnerski sporazum Dokument, ki ga pripravi država članica v sodelovanju s partnerji in 
v katerem so določene strategija države članice, prioritete in 
ureditve za uspešno in učinkovito uporabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov. Odobri ga Komisija po oceni in dialogu z 
državo članico. 

Posredna sprememba 
rabe zemljišč (ILUC) 

Sprememba namembnosti zemljišča s selitvijo kmetijske 
proizvodnje, tj. kadar se obstoječe kmetijsko zemljišče nameni za 
pridelavo energijskih poljščin, kot so koruza, slonja trava ali vrba, 
proizvodnja živil in krme pa se razširi na prej nekmetijska zemljišča, 
npr. na gozdove, travinje, šotišča, mokrišča in druge ekosisteme, 
bogate z ogljikom. S spremembo teh zemljišč v njivske površine se 
lahko povečajo emisije CO2. 



Predlog druge 
direktive o energiji iz 
obnovljivih virov 

Predlog Evropske komisije z dne 30. novembra 2016 o direktivi o 
energiji iz obnovljivih virov v obdobju 2021–2030. 

Prednostna področja Evropska unija je na področju razvoja podeželja določila šest 
prioritet. Te so razčlenjene na 18 „prednostnih področij”, da bi se 
lahko za vsako prioriteto podrobneje določili cilji in olajšalo 
načrtovanje. 

Prednostno 
področje 5C 

Prednostno področje „energija iz obnovljivih virov” zajema 
najrazličnejše cilje, med katere spadajo olajšanje dobave in 
uporabe obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov 
in ostankov ter drugih neživilskih surovin za namene 
biogospodarstva. 

Preverjanje učinkov na 
podeželje 

Preverjanje učinkov na podeželje je namenjeno razumevanju 
učinkov ukrepov javne politike ter zagotavljanju poštenih in 
pravičnih izidov politike za podeželska območja. Gre za iskanje 
najboljših načinov za izvajanje politik na podeželskih območjih.  

Program razvoja 
podeželja 

Dokument, ki ga pripravi država članica ali regija, odobri pa ga 
Komisija, ter je namenjen načrtovanju in spremljanju izvajanja 
politike na področju razvoja podeželja na regionalni ali nacionalni 
ravni. 

Programsko obdobje Obdobje za izvajanje politike razvoja podeželja, ki sovpada z 
večletnim finančnim okvirom EU. Sedanje programsko obdobje je 
obdobje 2014–2020, ki sledi programskemu obdobju 2007–2013. 

PV Fotonapetosten 

Raba zemljišč, 
sprememba rabe 
zemljišč in gozdarstvo 
(LULUCF) 

Sektor seznama emisij toplogrednih plinov, ki zajema emisije in 
odvzeme toplogrednih plinov, ki izhajajo iz neposredne človeško 
povzročene rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarskih 
dejavnosti. Podobno kot drugi gospodarski sektorji raba zemljišč, 
sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo vplivajo na globalno 
kroženje ogljika. Dejavnosti, vključene v rabo zemljišč, spremembo 
rabe zemljišč in gozdarstvo, lahko prispevajo k dodajanju ali 
odstranjevanju toplogrednih plinov iz ozračja, s čimer negativno 
(npr. krčenje gozdov) ali pozitivno (npr. pogozdovanje in ponovno 
pogozdovanje) vplivajo na podnebne spremembe. 



Samoporabnik  
(samoporabnik 
električne energije iz 
obnovljivih virov) 

Dejavni porabnik, ki porabi ter lahko skladišči in prodaja električno 
energijo iz obnovljivih virov, ki se proizvaja v njegovih prostorih, 
vključno z večstanovanjskim blokom, trgovskim območjem in 
območjem za skupne storitve ali zaprtim distribucijskim sistemom, 
pod pogojem, da za negospodinjske samoporabnike električne 
energije iz obnovljivih virov te dejavnosti ne pomenijo njihove 
primarne komercialne ali poklicne dejavnosti. 

Sistematski pregled 
SKP 

Leta 2009 so bili pregledani različni sestavni deli SKP, nato pa 
prilagojeni tako, da bi se SKP razvijala uravnoteženo in okolju 
prijazno. Ta prilagoditev je znana kot sistematski pregled. 

Skupna kmetijska 
politika (SKP) 

Sklop zakonodaje in praks, ki jih je Evropska unija sprejela, da bi 
zagotovila skupno in poenoteno politiko na področju kmetijstva in 
razvoja podeželja. 

Skupni okvir 
spremljanja in 
vrednotenja (CMEF) 

Okvir za spremljanje in vrednotenje na področju razvoja podeželja 
v programskem obdobju 2007–2013, ki se uporablja po vsej EU. Za 
programsko obdobje 2014–2020 zajema oba stebra SKP (EKSRP in 
EKJS). 

Skupni sistem 
spremljanja in 
vrednotenja (CMES) 

Del skupnega okvira spremljanja in vrednotenja – pravila in 
postopki, ki se nanašajo na razvoj podeželja (drugi steber SKP). 

Skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih 
virov 

MSP ali neprofitna organizacija, katere delničarji ali člani 
sodelujejo pri proizvodnji, distribuciji in skladiščenju energije iz 
obnovljivih virov ali oskrbi z njo. 

Toplogredni plini (TGP) Plini, ki delujejo kot obloga v zemeljskem ozračju in zadržujejo 
toploto ter tako segrevajo površje Zemlje s t. i. učinkom tople 
grede. Glavni toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan 
(CH4), dušikov oksid (N2O) in fluorirani plini (HFC, PFC, SF6 in NF3). 

Trajnostna merila Sklop meril za biogoriva, tekoča biogoriva in goriva iz biomase, 
opredeljenih v direktivi o energiji iz obnovljivih virov in predlogu 
druge direktive o energiji iz obnovljivih virov, ki se nanašajo na 
prakse rabe zemljišč in gospodarjenja z gozdovi, prihranke emisij 
toplogrednih plinov in učinkovitost pretvorbe energije, njihov 
namen pa je zagotavljati okoljsko trajnostnost bioenergije. 

Trialog Tristranska srečanja o zakonodajnih predlogih, na katerih 
sodelujejo predstavniki Parlamenta, Sveta in Komisije. Namen teh 
stikov je skleniti sporazum o svežnju sprememb, ki bi bil 
sprejemljiv za Svet in Parlament. Komisija deluje kot posrednik, da 
bi olajšala sklenitev sporazuma med sozakonodajalcema. 



Večletni finančni okvir Večletni načrt porabe EU, v katerem so prioritete politike izražene 
v finančnem smislu. Uporablja se za sedemletno obdobje. 

Zagotovljene odkupne 
cene (FIT) 

Program podpore, v okviru katerega se proizvajalcem energije iz 
obnovljivih virov plačujejo nespremenljive cene električne energije 
za vsako proizvedeno enoto energije, dovedeno v omrežje 
električne energije. Plačilo zagotovljene odkupne cene je 
zagotovljeno za določeno obdobje, ki je pogosto povezano z 
ekonomsko življenjsko dobo ustreznega projekta na področju 
energije iz obnovljivih virov (običajno 10–25 let). 

Zeleni certifikat Sredstvo, s katerim se trguje in ki dokazuje, da je neka energija 
proizvedena iz obnovljivih virov. 

 

  



POVZETEK 

I. Energija iz obnovljivih virov je energija, proizvedena iz obnovljivih, nefosilnih virov 

energije, ki se obnavljajo v obdobju človekovega življenja. Proizvodnja in poraba energije iz 

obnovljivih virov v EU se povečujeta, vendar so kljub temu potrebna dodatna prizadevanja za 

dosego ciljev EU glede energije iz obnovljivih virov, tj. 20-odstotna končna poraba energije iz 

obnovljivih virov do leta 2020, ki naj bi se do leta 2030 povečala na vsaj 27 %. Če želi EU 

zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih 

spremembah iz leta 2015, je bistveno, da poveča uporabo energije iz obnovljivih virov. S 

povečanjem uporabe energije iz obnovljivih virov bi se lahko tudi zmanjšala odvisnost EU od 

fosilnih goriv in uvožene energije, kar bi prispevalo k zanesljivosti oskrbe z energijo. Za 

spodbujanje proizvodnje in uporabe energije iz obnovljivih virov je na voljo več programov 

financiranja na ravni EU in nacionalni ravni, pri čemer je eden od virov sredstev EU Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).  

II. Pri reviziji, ki jo je opravilo Sodišče, je bila preučena povezava med energijo iz 

obnovljivih virov in razvojem podeželja. Preučena sta bila okvir politike EU za energijo iz 

obnovljivih virov kot celota in način, kako so bili vanj vključeni posebni vidiki razvoja 

podeželja. Sodišče je ocenilo, ali je bil okvir, ki se je uporabljal za porabo sredstev, 

namenjenih za razvoj podeželja, zasnovan in ali se je izvajal tako, da je olajšal uporabo 

energije iz obnovljivih virov in trajnostni razvoj podeželja.  

III. Sodišče je na podlagi svojega revizijskega dela prišlo do zaključka, da med politiko za 

energijo iz obnovljivih virov in EKSRP obstajajo potencialne sinergije za omogočanje 

trajnostnega razvoja podeželja, vendar te za zdaj ostajajo večinoma neizkoriščene. 

IV. Medtem ko je bil v več študijah predlagan proaktiven pristop k izkoriščanju teh 

potencialnih sinergij, je Sodišče ugotovilo, da bi bila lahko politika EU za energijo iz 

obnovljivih virov jasnejša pri določanju pogojev za uspešno povezovanje energije iz 

obnovljivih virov z razvojem podeželja. Sodišče priznava, da imajo nekateri instrumenti iz 

predlaganega okvira politike za energijo iz obnovljivih virov potencial za izboljšanje tega 

stanja. Niti sedanji niti predlagani okvir za trajnostnost bioenergije (ki se nanaša na 

proizvodnjo in uporabo biomase) ne zagotavlja ustrezne podlage za zadostno zaščito 



podeželskih območij pred ugotovljenimi okoljskimi in socialno-ekonomskimi tveganji niti za 

povečanje njihovega potenciala za nadaljnji trajnostni razvoj. 

V. Posebna sredstva, ki so na voljo za razvoj podeželja, imajo lahko pomembno vlogo pri 

doseganju ciljev EU in nacionalnih ciljev glede energije iz obnovljivih virov, vendar bi moralo 

to dopolnjevati trajnostni razvoj podeželskih območij EU. Komisija pa ni zagotovila zadostnih 

pojasnil ali navodil v zvezi s tem niti ni navedla, kako bi moral EKSRP dopolnjevati obstoječe 

programe financiranja na ravni EU in nacionalni ravni. Zato večina obiskanih držav članic ni 

dajala prednosti projektom na področju energije iz obnovljivih virov, ki bi lahko prispevali k 

trajnostnemu razvoju podeželja.  

VI. Poleg tega Komisija nima izčrpnih informacij o odhodkih EKSRP za energijo iz 

obnovljivih virov v programskem obdobju za razvoj podeželja 2007–2013 in o tem, kolikšen 

delež celotnih odhodkov EU za energijo iz obnovljivih virov predstavljajo. Tudi informacije o 

tem, kaj je bilo doseženo s porabljenimi sredstvi, so omejene. Kljub nekaterim izboljšavam v 

programskem obdobju 2014–2020 ima sistem spremljanja še vedno slabosti, zlasti zaradi 

zapletov pri načrtovanju programov in omejenega področja uporabe glavnih kazalnikov. 

VII. Vzorec projektov, ki jih je Sodišče revidiralo, je vključeval naložbe, ki so tretjim osebam 

zagotovile oskrbo z energijo iz obnovljivih virov, in naložbe, ki so zagotovile proizvodnjo 

energije za lastno porabo nosilcev projektov. Sodišče je menilo, da je večina obiskanih 

projektov uspešna zaradi njihovega pozitivnega gospodarskega in okoljskega vpliva na razvoj 

podeželja. Zaradi slabosti v izbirnih postopkih držav članic pa so se financirali tudi projekti, ki 

so nosilcem projektov zagotovili gospodarske koristi, vendar niso imeli večjega dodatnega 

vpliva na podeželska območja.  

VIII. Sodišče na podlagi teh ugotovitev priporoča: 

• Komisija in države članice naj pri oblikovanju prihodnje politike v zvezi z energijo iz 

obnovljivih virov upoštevajo okoliščine in potrebe podeželskih območij, zlasti pri pripravi 

celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, 



• Komisija naj v sodelovanju s sozakonodajalcema oblikuje prihodnji okvir politike za 

bioenergijo, in sicer tako, da bo zagotavljal boljšo zaščito pred netrajnostnim 

pridobivanjem biomase za energijo,  

• Komisija naj opredeli namen in vlogo podpore iz EKSRP za naložbe v energijo iz 

obnovljivih virov, 

• kar zadeva podporo iz EKSRP za energijo iz obnovljivih virov, naj Komisija od držav članic 

zahteva, da v razširjenih letnih poročilih o izvajanju za leto 2019 zagotovijo ustrezne 

informacije o programskih dosežkih projektov na področju energije iz obnovljivih virov, 

• Komisija naj v sodelovanju z državami članicami poudari nujnost uporabe relevantnih 

izbirnih postopkov, da bi zagotovila podporo le za rentabilne projekte na področju 

energije iz obnovljivih virov, ki bodo nedvomno koristni za trajnostni razvoj podeželja.  

  



UVOD 

Energija iz obnovljivih virov v EU 

1. Energija iz obnovljivih virov je energija, proizvedena iz obnovljivih, nefosilnih virov 

energije, ki se obnavljajo v obdobju človekovega življenja. Energija iz obnovljivih virov 

vključuje sončno in vetrno energijo, energijo morja in hidroenergijo, geotermalno energijo in 

bioenergijo1,2. Glavne vrste energije iz obnovljivih virov, ustrezne tehnologije in značilne 

vrste uporabe so prikazane na sliki 1. 

Slika 1 – Vrste energije iz obnovljivih virov, tehnologije in uporabe  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

1 Bioenergija, proizvedena iz biomase.  
Biomasa so biološko razgradljivi deli proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz 
kmetijstva, vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora, in iz gozdarstva ter z njima 
povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in akvakulturo, ter biološko razgradljivi 
deli odpadkov, vključno z industrijskimi in komunalnimi odpadki biološkega izvora. 

2 V členu 2(a) direktive o energiji iz obnovljivih virov je opredelitev energije iz obnovljivih virov: 
„energija iz obnovljivih virov‘ pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, namreč veter, 
sonce, aerotermalno, geotermalno in hidrotermalno energijo ter energijo oceanov, vodno 
energijo, biomaso, plin, pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami za čiščenje odplak, 
in biopline”. 
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Uporaba: Uporaba: Uporaba: Uporaba: Uporaba: Uporaba:
električna energija, električna energija, električna energija,

ogrevanje in ogrevanje in ogrevanje in 
promet

Sončna       
energija

Vetrna           
energija

Energija 
morja

Hidroenergija
Geotermalna 

energija

električna energija električna energija električna energija

Bioenergija



2. Če želi EU zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu s Pariškim sporazumom o 

podnebnih spremembah iz leta 2015, je bistveno, da poveča uporabo energije iz obnovljivih 

virov. S povečanjem uporabe energije iz obnovljivih virov bi se lahko tudi zmanjšala 

odvisnost EU od fosilnih goriv in uvožene energije, kar bi prispevalo k zanesljivosti oskrbe z 

energijo. 

3. Leta 2015 je 26,7 % primarne energije, proizvedene v EU, izviralo iz obnovljivih virov 

(glej sliko 2). Proizvodnja energije iz obnovljivih virov se je povečala s približno 120 Mtoe 

leta 2005 na 205 Mtoe leta 2015 (71-odstotno povečanje), medtem ko se je proizvodnja 

primarne energije iz večine drugih virov v istem obdobju zmanjšala tako v absolutnem kot v 

relativnem smislu3. 

3 Eurostat, Simplified energy balances – annual data [nrg_100a] (Poenostavljene energetske 
bilance – letni podatki [nrg_100a]), zadnja posodobitev 8. junija 2017 
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database). 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database


Slika 2 – Proizvodnja primarne energije, države članice EU-28, leto 2015 (v % celotne 

proizvodnje, na podlagi ton ekvivalenta nafte) 

 

Opomba: V statističnih dokumentih med vire biomase spadajo les in druga trdna biogoriva; bioplin, 
tekoča biogoriva in obnovljivi (biorazgradljivi) odpadki. 

Vir: Eurostat (nrg_100a) in (nrg_107a) 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports in 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics). 

4. Na sliki 2 je prikazano tudi, da je biomasa (vključno z biološko razgradljivimi deli 

odpadkov) daleč najpomembnejši obnovljivi vir energije v EU, saj se iz nje proizvede 63,3 % 

vse energije iz obnovljivih virov. Zato sta kmetijski in gozdarski sektor še posebej pomembna 

za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Leta 2010 je bilo 48,5 % (80,7 Mtoe) energije iz 

obnovljivih virov v EU proizvedene iz gozdne biomase, iz kmetijske biomase pa dodatnih 

10,6 % (17,6 Mtoe)4. 

4 Eurostat, Agri-environmental indicator – renewable energy production (Kmetijsko-okoljski 
kazalnik – proizvodnja energije iz obnovljivih virov). Podatki iz marca 2013 (Načrtovana 
posodobitev članka: decembra 2018) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production).  
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Okvir politike EU za energijo iz obnovljivih virov 

5. Ključni element sedanjega okvira politike EU za energijo iz obnovljivih virov je direktiva o 

energiji iz obnovljivih virov. Direktiva je sestavni del podnebnega in energetskega svežnja EU 

za leto 20205, v katerem so določeni trije cilji na ravni EU, ki jih je treba doseči do leta 2020. 

Eden od teh ciljev je, da bi moralo biti 20 % porabljene energije v EU proizvedenih iz 

obnovljivih virov.6 V direktivi so določeni tudi nacionalni cilji glede deleža porabljene energije 

iz obnovljivih virov, ki znaša od 10 % na Malti do 49 % na Švedskem.7 Določeno je tudi, da bi 

moralo biti 10 % energije, porabljene v prometnem sektorju v vseh državah članicah, 

proizvedenih iz obnovljivih virov.  

6. V direktivi o energiji iz obnovljivih virov je določeno, da morajo države članice sprejeti 

nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in vsaki dve leti poročati Komisiji o 

napredku pri doseganju svojih ciljev v zvezi z energijo iz obnovljivih virov. Komisija na podlagi 

teh posameznih poročil pripravi poročilo o napredku s pregledom razvoja politike za energijo 

iz obnovljivih virov v EU.8 

7. Evropski svet je leta 2014 sprejel nov okvir podnebne in energetske politike, v katerem 

je določil nove cilje, ki jih je treba doseči do leta 2030. Delež energije iz obnovljivih virov, ki 

se bo porabil v EU leta 2030, naj bi znašal vsaj 27 %.9 Komisija je zato pripravila več 

zakonodajnih predlogov, zlasti v svežnju „Čista energija za vse Evropejce” (imenovanem tudi 

„zimski sveženj”) z dne 30. novembra 2016. Ta sveženj vključuje predlog za spremembo 

5 Predlagala Komisija januarja 2008 ter sprejela Parlament decembra 2008 in Svet aprila 2009; za 
podrobnosti glej EUR-Lex – Postopek 2008/0016/COD 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/HIS/?uri=CELEX:32 009L0028&qid=146 418 388 1140. 

6 Člen 3(1) direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

7 Priloga I k direktivi o energiji iz obnovljivih virov. 

8 Člena 22 in 23 direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

9 Sklepi Evropskega sveta z dne 23. in 24. oktobra 2014, EUCO 169/14 z dne 24. oktobra 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140


direktive o energiji iz obnovljivih virov (v tem poročilu imenovan predlog druge direktive o 

energiji iz obnovljivih virov)10 in je sedaj v zakonodajnem postopku.  

8. Komisija je v predlogu druge direktive o energiji iz obnovljivih virov predlagala odpravo 

zavezujočih nacionalnih ciljev za države članice. Uvedla pa je zahtevo, da ne smejo zaostajati 

pri doseganju svojih ciljev za leto 2020. V svojem predlogu o upravljanju energetske unije11 

je od njih zahtevala, naj pripravijo celovite nacionalne energetske in podnebne načrte za 

zagotovitev, da so njihova nacionalna prizadevanja dovolj ambiciozna in usklajena za 

doseganje ciljev EU. 

9. Medtem ko glede na poročilo Komisije o napredku na področju energije iz obnovljivih 

virov iz leta 2017 energija iz obnovljivih virov predstavlja 26,7 % energije, proizvedene v EU 

(glej sliko 2), je delež porabe energije iz obnovljivih virov v EU leta 2014 znašal le 16 %. 

Razlog za to je, da je bila več kot polovica porabljene energije v EU dobavljena z neto uvozom 

(večinoma plina in surove nafte)12. V istem poročilu je tudi navedeno, da bodo EU kot celota 

in večina držav članic dosegle ali presegle svoje cilje za leto 2020. Vendar se v skladu z 

napovedmi predvideva tudi, da Irska, Luksemburg, Nizozemska in Združeno kraljestvo ne 

bodo dosegli svojih nacionalnih ciljev13. 

Programi podpore za energijo iz obnovljivih virov 

10. Države članice za povečanje proizvodnje in doseganje nacionalnih ciljev glede energije iz 

obnovljivih virov izvajajo različne ukrepe politike. Mednje spadajo finančne spodbude, kot so 

10 COM(2016) 767 final/2 z dne 23. februarja 2017, Predlog direktive o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov. 

11 COM(2016) 759 final z dne 30. novembra 2016, predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o upravljanju energetske unije (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-
new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition). 

12 Eurostat Energy production and imports (Proizvodnja in uvoz energije) 
(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_production_and_imports).  

13 COM(2017) 57 final z dne 1. februarja 2017, Poročilo o napredku na področju energije iz 
obnovljivih virov, str. 4 in 9. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports


zagotovljene odkupne cene ali odkupne premije, in ukrepi, kot so obveznosti glede kvot s 

tržljivimi zelenimi certifikati. Pogosto se uporabljajo kombinacije teh instrumentov, zlasti v 

sektorju električne energije. V sektorju ogrevanja in hlajenja podpora večinoma temelji na 

nepovratnih sredstvih za naložbe in davčnih spodbudah.14 

11. Energija iz obnovljivih virov je medsektorska prioriteta, ki je pomembna za številna 

področja EU. EU zagotavlja podporo za energijo iz obnovljivih virov v okviru več programov 

financiranja. Mednje sodijo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ter programa Obzorje 2020 in LIFE15. 

12. Komisija ni mogla zagotoviti najnovejših celovitih informacij o skupni finančni podpori za 

energijo iz obnovljivih virov, bodisi iz programov EU ali nacionalnih programov, ki so jih 

vzpostavile države članice. Ocene letnih subvencij za energijo iz obnovljivih virov za 

obdobje 2008–2012 so samo v študiji svetovalnega podjetja Ecofys z naslovom Subsidies and 

costs of EU energy (Subvencije in stroški energije v EU)16. Po teh podatkih je bilo leta 2012 

99,4 milijarde EUR javnih sredstev plačanih za podporo energetskemu sektorju v EU, 

večinoma iz nacionalnih proračunov, od tega 40,32 milijarde EUR za energijo iz obnovljivih 

virov. Glavne vrste pomoči, dodeljene za obnovljive vire, so bile zagotovljene odkupne cene 

14 Herczeg, M., 2012, Renewable energy support schemes in Europe, Copenhagen Resource 
Institute (Programi podpore za energijo iz obnovljivih virov v Evropi, Copenhagen Resource 
Institute) in  
Climate Policy Info Hub, Renewable Energy Support Policies in Europe (Politike za podporo 
energije iz obnovljivih virov) 
(http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe). 

15 FREE – Future of Rural Energy in Europe (Prihodnost oskrbe z električno energijo na podeželju) – 
instrument financiranja 
(http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv), in 
Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, Quick Reference Guide – Financing 
Opportunities for Local Climat & Energy Actions (2014–2020) (Kratek vodnik – možnosti 
financiranja za lokalne ukrepe na področju podnebnih sprememb in energije (2014–2020)), 
Bruselj, 2016 
(http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_en.html). 

16 Ecofys, Subsidies and costs of EU energy (Subvencije in stroški energije v EU), 2014 
(http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys). 

http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe
http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv
http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_sl.html
http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys


(23,8 milijarde EUR), odkupne premije (6,4 milijarde EUR) in nepovratna sredstva za naložbe 

(4 milijarde EUR).  

Energija iz obnovljivih virov v okviru politike EU za razvoj podeželja  

13. V zakonodaji EU in dokumentih politike je opredeljen morebiten pozitiven vpliv energije 

iz obnovljivih virov na razvoj podeželja. V direktivi o energiji iz obnovljivih virov in predlogu 

druge direktive o energiji iz obnovljivih virov so omenjene priložnosti, ki jih energija iz 

obnovljivih virov prinaša za zaposlovanje in regionalni razvoj, „zlasti na podeželskih in 

odročnih območjih”17. 

14. Strateške smernice Skupnosti za razvoj podeželja za obdobje 2007–201318 in 

Uredba (ES) št 1698/200519 obravnavajo ta vprašanja ob upoštevanju okvira politike razvoja 

podeželja. Premisleki o morebitni proizvodnji in uporabi energije iz obnovljivih virov na 

podeželskih območjih so bili podrobneje pojasnjeni v svežnju reform skupne kmetijske 

politike (SKP), imenovanem sistematski pregled, o katerem so se ministri EU za kmetijstvo 

dogovorili novembra 2008. V tem kontekstu so energijo iz obnovljivih virov priznali kot enega 

od šestih „novih izzivov”20.  

15. V programskem obdobju 2014–2020 se podpora EU za razvoj podeželja, vključno s 

podporo za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, zagotavlja v novem okviru. 

EKSRP je postal eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI). Ta 

okvir je namenjen omogočanju boljšega usklajevanja različnih skladov zaradi boljšega 

17 Glej uvodno izjavo 1 direktive o energiji iz obnovljivih virov in uvodno izjavo 2 predloga druge 
direktive o energiji iz obnovljivih virov.  

18 Sklep Sveta 2006/144/ES z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah Skupnosti za razvoj 
podeželja (programsko obdobje 2007–2013) (UL L 55, 25.2.2006, str. 20), 
spremenjen s Sklepom Sveta 2009/61/ES z dne 19. januarja 2009 (OJ L 30, 31.1.2009, str. 112). 
Glej oddelke 3.1, 3.2, 3.3 in 3.4a. 

19 Glej uvodni izjavi 22 in 23 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 
21.10.2005, str. 1). 

20 Drugi „novi izzivi” so bili podnebne spremembe, gospodarjenje z vodo, biotska raznovrstnost, 
prestrukturiranje mlečnega sektorja in širokopasovna povezava. 



izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast21. Strateški cilji 

strategije Evropa 2020 so bili pretvorjeni v 11 tematskih ciljev na ravni skladov ESI. Za EKSRP 

so bili dodatno razčlenjeni na šest prioritet za razvoj podeželja in 18 prednostnih področij22 

(glej sliko 3). Stališče Sodišča o novem postopku načrtovanja programov je opisano v 

Posebnem poročilu št. 16/2017 – Načrtovanje programov razvoja podeželja: manj 

zapletenosti in več osredotočenosti na potrebne rezultate. 

21 COM(2010) 2020 final z dne 3. marca 2010 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast. 

22 Glej člen 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487). 



Slika 3 – Okvir za razvoj podeželja v programskem obdobju 2014–2020 

 

Vir: Evropska komisija, Evropska mreža za razvoj podeželja, Pregled politike za obdobje 2014–2020, 
(prilagojeno) (https://enrd.ec.europa.eu/en/node/1587/policy-overview-2014–2020). 

Strategija Evropa 2020

Skupni strateški okvir

Partnerski sporazum

Politika razvoja podeželja: 
EKRSP

6 prednostnih nalog in 18 prednostnih področij6 prednostnih nalog in 18 prednostnih področij
Prednostna naloga 1: Prenos znanja in inovacije:
PP 1A: Spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih
PP 1B: Krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami
PP 1C: Krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Prednostna naloga 2: Sposobnost preživetja kmetij in konkurenčnost:
PP 2A: Izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter omogočanje prestrukturiranja in posodabljanja kmetij
PP 2B: Omogočanje začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom in generacijske pomladitve

Prednostna naloga 3: Organizacija živilske verige in obvladovanje tveganj:
PP 3A: Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev, tako da se bolje vključijo v agroživilsko verigo
PP 3B: Podpora preprečevanju in obvladovanju tveganja na kmetijah

Prednostna naloga 4: Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov:
PP 4A: Obnova, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti
PP 4B: Izboljšanje upravljanja voda
PP 4C: Preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal
Prednostna naloga 5: Učinkovita raba virov, na podnebne spremembe odporno gospodarstvo:
PP 5A: Povečanje učinkovitosti rabe vode v kmetijstvu
PP 5B: Povečanje učinkovitosti rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane 
PP 5C: Omogočanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije 
PP 5D: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu 
PP 5E: Spodbujanje shranjevanja in sekvestracije ogljika v kmetijstvu in gozdarstvu
Prednostna naloga 6: Socialna vključenost in gospodarski razvoj:
PP 6A: Spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest
PP 6B: Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij
PP 6C: Izboljšanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in
            kakovosti

Inovacije, okolje in podnebne spremembe kot 
horizontalni cilji

Program(-i) razvoja podeželjaProgram(-i) razvoja podeželja

Drugi skladi ESI



16. Energija iz obnovljivih virov je zajeta v prednostnem področju 5C, ki se nanaša na 

„olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov in 

ostankov ter drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva”. To pomeni, da je 

mogoče ukrepe EKSRP, ki podpirajo uporabo energije iz obnovljivih virov, načeloma pripisati 

prednostnemu področju 5C.  

17. V okviru politike razvoja podeželja se za podporo za naložbe v uporabo energije iz 

obnovljivih virov uporablja deljeno upravljanje Komisije in držav članic. Programe razvoja 

podeželja pripravijo države članice, odobri pa jih Komisija. Države članice nato izberejo 

projekte, za katere se na podlagi predloženih programov dodelijo sredstva.  

  



OBSEG REVIZIJE IN REVIZIJSKI PRISTOP 

18. Sodišče je preučilo okvir za energijo iz obnovljivih virov, pri čemer se je osredotočilo na 

to, kako so bili vanj vključeni vidiki razvoja podeželja. Glavno revizijsko vprašanje Sodišča je 

bilo: „Ali podpora iz EKSRP za energijo iz obnovljivih virov spodbuja uporabo energije iz 

obnovljivih virov in trajnostni razvoj podeželja?“ 

19. Sodišče je ocenilo, ali in kako so instrumenti politike za energijo iz obnovljivih virov na 

ravni EU in držav članic dejavno podpirali razvoj podeželja. Bioenergija je bistvena za 

podeželska območja, kjer je biomasa, kot so kmetijske rastline, živalski in organski odpadki 

ter lesna biomasa, lahko dostopna, vendar so z njo povezana nekatera okoljska in socialno-

ekonomska tveganja (odstavki 23 do 41). 

20. Sodišče je preučilo tudi okvir politike razvoja podeželja in njegovo izvajanje na ravni 

držav članic, da bi ocenilo, ali je podpora iz EKSRP za energijo iz obnovljivih virov dejansko 

prispevala k trajnostnemu razvoju podeželja (odstavki 42 do 81).  

21. Ob upoštevanju dela OECD na tem področju23 je Sodišče menilo, da naložbe v energijo iz 

obnovljivih virov prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja, če zagotavljajo eno ali več 

naslednjih koristi: 

• okoljske koristi, 

• diverzifikacija dohodkov za kmete in lastnike gozdov, 

• delovna mesta in poslovne priložnosti v podeželskih podjetjih in zanja, 

• nova in boljša energetska infrastruktura in storitve na podeželskih območjih, 

• novi viri prihodka za podpiranje ključnih javnih storitev in infrastrukture na podeželskih 

območjih.  

23 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development (Povezovanje energije iz obnovljivih 
virov z razvojem podeželja), OECD Publishing, 2012,  
(http://dx.doi.org/10.1787/978 926 418 0444-en). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en


22. Sodišče je revizijo izvedlo med septembrom 2016 in majem 2017, revizijske dokaze pa je 

zbralo iz naslednjih virov:  

• pregledov dokumentacije in razgovorov z uslužbenci iz štirih generalnih direktoratov 

Evropske komisije: GD za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), GD za energetiko 

(ENER), GD za okolje (ENV) in GD za podnebno politiko (CLIMA), 

• revizijskih obiskov v petih državah članicah: Bolgariji, Franciji (Spodnja Normandija), 

Italiji (Toskana), Litvi in Avstriji. Te države članice so bile izbrane, ker pokrivajo 53 % 

načrtovanih odhodkov za prednostno področje 5C in zagotavljajo uravnoteženo 

geografsko porazdelitev. Sodišče je pregledalo pet relevantnih programov razvoja 

podeželja in druge relevantne dokumente ter opravilo razgovore z uslužbenci organov 

držav članic za upravljanje, ki izvajajo programe razvoja podeželja, plačilnih agencij in 

ministrstev za energetiko. Obiskalo je 29 projektov na področju energije iz obnovljivih 

virov iz programskih obdobij 2007–2013 in 2014–2020 na kraju samem in opravilo 

razgovore z vodji projektov (glej Prilogo II); obiskani projekti so vključevali večinoma 

naložbe v obrate za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vendar so vključevali tudi 

več podpornih projektov: na primer projekte gospodarjenja z gozdovi ali naložbe v 

obrate za proizvodnjo lesnih sekancev ali peletov, 

• kratke ankete, izvedene v šestih državah članicah (Irska, Luksemburg, Nizozemska, 

Poljska, Romunija in Slovenija), ki so za prednostno področje 5C dodelile le majhen delež 

sredstev EKSRP ali pa jih sploh niso dodelile. Cilj Sodišča je bil ugotoviti, kaj je bil vzrok 

za to, 

• posvetovalnih sestankov z relevantnimi deležniki, vključno z Evropskim združenjem za 

biomaso (AEBIOM) in organizacijo BirdLife, na katerih se je razpravljalo o morebitnih 

koristih in tveganjih za trajnostnost, povezanih z bioenergijo. 

  



OPAŽANJA 

Okvir politike EU za energijo iz obnovljivih virov bi lahko bolje izkoristil priložnosti, do 

katerih je privedla uporaba energije iz obnovljivih virov na podeželskih območjih, hkrati pa 

bi moral zmanjšati tveganja, povezana z njo 

23. V tem oddelku je Sodišče preučilo, ali okvir politike za energijo iz obnovljivih virov 

spodbuja morebitne koristi, ki jih prinaša energija iz obnovljivih virov na podeželskih 

območjih, ob hkratnem zmanjševanju z njo povezanih okoljskih in socialno-ekonomskih 

tveganj. Osredotočilo se je na poseben primer bioenergije, saj je bioenergija tista energija iz 

obnovljivih virov, ki je najbolj očitno povezana s podeželskimi območji.  

Priložnosti, ki jih prinaša energija iz obnovljivih virov za razvoj podeželja, niso bile dovolj 

raziskane 

Študije kažejo, da ima lahko energija iz obnovljivih virov pozitivne učinke na razvoj podeželja 

… 

24. Več študij kaže, da se projekti na področju energije iz obnovljivih virov lahko pripravijo 

tako, da koristijo lokalnim interesom in trajnostnemu razvoju podeželja24. Na primer, 

24 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development (Povezovanje energije iz obnovljivih 
virov z razvojem podeželja), OECD Publishing, 2012,  
(http://dx.doi.org/10.1787/978 926 418 0444-en). 

Revitalisation of local economy by development of renewable energy: good practices and case 
studies (REvLOCAL) for the IEA-RETD (Obnovitev lokalnega gospodarstva z razvojem energije iz 
obnovljivih virov: dobre prakse in študije primerov (REvLOCAL) za IEA-RETD) (Mednarodna 
agencija za energijo – platforma za uvajanje tehnologije za energijo iz obnovljivih virov) ( 
(http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal). 

AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. in sodelavci, Impacts of Renewable Energy on 
European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society (Vplivi energije iz obnovljivih virov 
na evropske kmete – ustvarjanje koristi za kmete in družbo). Končno poročilo za Generalni 
direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja z dne 5. decembra 2011  
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en). 

SWD(2016) 416 final z dne 30. novembra 2016 REFIT evaluation of the Directive 2009/28/EC of 
the European Parliament and of the Council (Ocena Direktive 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v okviru programa REFIT), str. 54 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52 016SC0416).  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en
http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_sl
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0416


energija iz obnovljivih virov lahko ustvari neposredna delovna mesta (na primer delovna 

mesta na področju upravljanja in vzdrževanja opreme), vendar je večina dolgotrajnih 

zaposlitev posrednih in so na voljo vzdolž celotne oskrbovalne verige (v gradbeništvu, 

proizvodnji ali gozdarstvu in kmetijstvu v primeru biomase). V nekaterih primerih so študije, 

ki jih je preučilo Sodišče, pokazale, da je proizvodnja komponent za sončne panele ali vetrne 

turbine omogočila oživitev obstoječih proizvodnih obratov, ki se prej niso uporabljali za 

proizvodnjo energije. Nekatere študije poročajo o inovacijah (npr. razvoj novih proizvodov, 

praks in politik) na podeželskih območjih z obrati za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 

Energija iz obnovljivih virov je lahko nov vir prihodka za kmete ali lastnike gozdov, pa tudi za 

lastnike zemljišč ali lokalne organe. Poleg tega lahko podeželske skupnosti z lastno 

proizvodnjo energije postanejo manj odvisne od nihanja cen konvencionalnih goriv.  

25. Vendar je v študijah poudarjeno, da je za povečanje gospodarskih koristi uporabe 

energije iz obnovljivih virov za podeželska območja potreben pristop k politiki razvoja 

podeželja, ki bo dobro prilagojen lokalnim razmeram in priložnostim ter se bo osredotočal na 

konkurenčnost podeželskih območij. Zato je treba upoštevati nekatere ključne dejavnike 

(glej okvir 1). 

Okvir 1 – Ključni dejavniki za uspešno povezovanje energije iz obnovljivih virov z razvojem 

podeželja 

OECD je v svoji študiji z naslovom Linking Renewable Energy to Rural Development (Povezovanje 

energije iz obnovljivih virov z razvojem podeželja) opredelil naslednje ključne dejavnike25: 

• vključevanje energetskih strategij v strategijo lokalnega gospodarskega razvoja, da bi odražale 

lokalni potencial in potrebe, 

• vključevanje energije iz obnovljivih virov v večje oskrbovalne verige v podeželskih 

gospodarstvih, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, tradicionalna proizvodnja in zeleni turizem, 

25 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development (Povezovanje energije iz obnovljivih 
virov z razvojem podeželja), OECD Publishing, 2012, str. 18–19 
(http://dx.doi.org/10.1787/978 926 418 0444-en). 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en


• omejitev višine in trajanja subvencij, pri čemer jih je treba uporabljati le za spodbujanje 

projektov na področju energije iz obnovljivih virov, ki so skoraj rentabilni na trgu, 

• preprečevanje uvedbe vrst energije iz obnovljivih virov na območjih, ki za to niso primerna, 

• osredotočanje na sorazmerno zrele tehnologije, kot so toplota iz biomase ter energija iz malih 

hidroelektrarn in vetrnih elektrarn,  

• vzpostavitev celovitega energetskega sistema, ki temelji na majhnih omrežjih, ki lahko 

podpirajo proizvodne dejavnosti,  

• priznavanje, da energija iz obnovljivih virov tekmuje z drugimi sektorji za vložke, zlasti 

zemljišča,  

• ocena morebitnih projektov z uporabo meril za naložbe in ne na podlagi ravni kratkoročnih 

subvencij, 

• zagotovitev lokalne družbene sprejetosti z zagotavljanjem jasnih koristi lokalnim skupnostim 

in njihovim vključevanjem v proces. 

26. Izkušnje z uporabo energije iz obnovljivih virov na podeželskih območjih na Norveškem, 

Švedskem in Finskem kažejo na pomembnost lokalnega sodelovanja za spodbujanje uporabe 

energije iz obnovljivih virov in razvoja podeželja. Ti primeri vključujejo večinoma gozdno 

biomaso.26 Značilni model teh „bioenergetskih skupnosti” vključuje proizvajalce biomase, 

panoge, ki vplivajo na spreminjanje gozdov, lokalne organe in lokalne organizacije civilne 

družbe. Ti deležniki pogosto sodelujejo s svetovalnimi podjetji ali raziskovalnimi inštituti. 

26 Poročilo Nordregio o politki 2017:3 Bioenergy and rural development in Europe: Policy 
recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014-17 
(Bioenergija in razvoj podeželja v Evropi: priporočila politike iz raziskave v okviru projekta 
TRIBORN in posvetovanja z deležniki, 2004–2017) 
(http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-
development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-
consultations-2014-17/). 

http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/


… vendar bi si lahko politika EU za energijo iz obnovljivih virov dejavneje prizadevala za te 

koristi 

27. Sodišče je ugotovilo, da bi lahko sedanji okvir politike za energijo iz obnovljivih virov 

uspešneje spodbujal projekte na področju energije iz obnovljivih virov, ki so koristni za 

podeželska območja.  

(i) V zakonodajnih dokumentih EU in dokumentih EU o politikah je omenjeno, da bi lahko 

energija iz obnovljivih virov pozitivno vplivala na razvoj podeželja. Čeprav se direktiva o 

energiji iz obnovljivih virov v uvodnih izjavah sklicuje na razsežnost uporabe energije iz 

obnovljivih virov, ki se nanaša na razvoj podeželja, v zakonodajnem delu ne vsebuje 

posebnih določb, povezanih s spodbujanjem razvoja podeželja.  

(ii) V nacionalnih akcijskih načrtih za energijo iz obnovljivih virov in ustreznih poročilih o 

napredku povezava med energijo iz obnovljivih virov in razvojem podeželja ni 

poudarjena. EKSRP se redko omenja kot vir financiranja projektov na področju energije 

iz obnovljivih virov. Poleg tega različna ministrstva, ki so pristojna za energijo iz 

obnovljivih virov in politiko razvoja podeželja v obiskanih državah članicah, med seboj 

očitno niso dovolj usklajena.  

28. Ugotovitve Sodišča podpirata študija z naslovom Impacts of Renewable Energy on 

European Farmers (Vplivi energije iz obnovljivih virov na evropske kmete) (december 2011) 

in Evropski ekonomsko-socialni odbor, ki meni, da bi morale države članice razviti strategije, 

ki bi razvoj podeželja povezovale z uporabo energije iz obnovljivih virov, vendar tega niso 

storile27. 

27 AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. in sodelavci, Impacts of Renewable Energy on 
European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society (Vplivi energije iz obnovljivih virov 
na evropske kmete – ustvarjanje koristi za kmete in družbo). Končno poročilo za Generalni 
direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja z dne 5. decembra 2011  
(https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_sl).  

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova), COM(2016) 767 final – 
2016-382-COD], odstavek 2.9  
(https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06 926-00-00-ac-tra-sl.docx).  

https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_sl
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-sl.docx


29. Vendar je Sodišče v nekaterih državah članicah ugotovilo tudi dobre primere strategij v 

zvezi z energijo iz obnovljivih virov, pri katerih se upošteva podeželska razsežnost (glej 

okvir 2). 

Okvir 2 – Dobri primeri strategij za energijo iz obnovljivih virov, pri katerih se upoštevajo 

podeželska območja 

V Avstriji se program Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) od leta 2009 financira iz nacionalnega 

sklada za podnebne spremembe in energetiko. V okviru programa se regije pozivajo k razvoju in 

izvajanju pristopov k podnebnim in energetskim ukrepom od spodaj navzgor za zadovoljitev potreb 

po energiji s premišljeno kombinacijo proizvodnje energije iz obnovljivih virov, večje energijske 

učinkovitosti in pametnih krmilnih naprav v skladu z njihovimi možnostmi in potrebami. Trenutno v 

programu KEM, ki zajema 65 % podeželskih območij Avstrije, sodeluje 99 regij.  

Francija ima strateški načrt za anaerobno razgradnjo, ki je namenjen podeželskim območjem, 

imenovan EMAA (Énergie Méthanisation Autonomie Azote). Njegov cilj je do leta 2020 zgraditi 1 000 

anaerobnih gnilišč na kmetijah v Franciji. EMAA je namenjen razvoju francoskega modela za 

povečanje pozitivnih zunanjih učinkov anaerobne razgradnje (kot je zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov ali predelava različnih vrst organskih odpadkov) in zagotovitvi dodatnega vira dohodka za 

kmete. Konec leta 2015 je bilo na kmetijah v Franciji 236 anaerobnih gnilišč. 

30. Deklaracija, sprejeta na evropski konferenci o razvoju podeželja v Corku 

septembra 201628, podpira „mehanizem preverjanja različnih učinkov na podeželje” za 

zagotavljanje, da se „zmožnost podeželja, da zagotovi inovativne, vključujoče in trajnostne 

rešitve” odraža v politikah in strategijah Unije. Preverjanje učinkov na podeželje pomeni 

iskanje najboljših načinov za izvajanje politik na podeželskih območjih in zagotavljanje, da 

podeželska območja dobijo pravične izide politike29. Komisija je maja 2017 navedla, da je 

28 Evropska komisija, „Deklaracija iz Corka 2.0: Boljše življenje na podeželskih območjih” 
(http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_sl.pdf).  

29 DEFRA, Rural proofing – Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas 
(Preverjanje učinkov na podeželje – praktična navodila za ocenjevanje vplivov politik na 
podeželska območja), marec 2017 (https://www.gov.uk/government/publications/rural-
proofing).  

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_sl.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing
https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing


začela preučevati ustrezne študije in izkušnje držav članic. Rezultati tega dela bi se lahko 

uporabili za razvoj mehanizma za preverjanje učinkov na podeželje.  

31. Komisija je v svežnju pobud z naslovom „Čista energija za vse Evropejce” (glej 

odstavek 7) predlagala več določb in orodij, s katerimi bi se lahko povečali pozitivni učinki, ki 

bi jih lahko imela uporaba energije iz obnovljivih virov za razvoj podeželja.  

(i) V celovite energetske in podnebne načrte za nadomestitev akcijskih načrtov za energijo 

iz obnovljivih virov bodo po mnenju Komisije bolje vključeni pomisleki podeželskih 

območij in različnih pristojnih organov, ob zagotavljanju racionalizacije poročanja s 

preprečevanjem podvajanja.  

(ii) V uredbi o upravljanju30 je določeno, da morajo države članice upoštevati vse deležnike 

in bolje izkoriščati sinergije v različnih sektorjih.  

(iii) Predlog Komisije za drugo direktivo o energiji iz obnovljivih virov uvaja določbe v zvezi s 

samoporabniki električne energije iz obnovljivih virov in skupnostmi na področju 

energije iz obnovljivih virov.31 Njihov namen je bil okrepiti vlogo samoporabnikov pri 

proizvodnji, skladiščenju, porabi in prodaji električne energije iz obnovljivih virov, ne da 

bi jim to povzročalo nesorazmerno obremenitev, ter omogočiti lokalnim skupnostim, da 

sodelujejo in pomagajo pri oblikovanju specifičnih strategij za izboljšanje sprejemanja in 

uporabe energije iz obnovljivih virov, s čimer se omogoči izkoriščanje potenciala na 

podeželskih območjih. 

Po mnenju Sodišča so ti predlogi Komisije koristni za izboljšanje vključevanja podeželske 

razsežnosti v politiko EU za energijo iz obnovljivih virov.  

30 COM(2016) 759 final z dne 30. novembra 2016, predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o upravljanju energetske unije (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-
new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition). 

31 Člena 21 in 22 predloga druge direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


Okvir politike EU za energijo iz obnovljivih virov ne obravnava v celoti okoljskih in socialno-

ekonomskih tveganj, povezanih z uporabo bioenergije, za podeželska območja  

32. Bioenergija ni sopomenka za trajnostno energijo. Trajnostnost bioenergije je večinoma 

odvisna od tega, kako se biomasa proizvaja in uporablja. Proizvodnja in uporaba biomase sta 

lahko netrajnostni, na primer, če negativno vplivata na ljudi, okolje ali naravne vire, tako da 

ogrožata zmožnost prihodnjih generacij, da bi zadovoljile svoje potrebe.  

33. Bioenergija je tista energija iz obnovljivih virov, ki je najbolj očitno povezana s 

podeželskimi območji. Surovine32, ki se uporabljajo za proizvodnjo bioenergije, v skoraj vseh 

primerih izvirajo s podeželskih območij. Pridelava in pridobivanje kmetijske in gozdne 

biomase zagotavljata priložnosti za diverzifikacijo dohodkov kmetij, ustvarjanje delovnih 

mest in poslovne priložnosti ter priložnosti za zagotavljanje novih storitev na podeželju.  

34. Če trdna biomasa, bioplin ali biometan nadomeščajo uporabo konvencionalnih fosilnih 

goriv, lahko zmanjšajo emisije toplogrednih plinov, kot je prikazano na slikah A1 in A2 v 

Prilogi I. Ta potencial za zmanjšanje emisij je odvisen od sistema proizvodnje kmetijske ali 

gozdne biomase ter od sistema proizvodnje bioplina in biometana. 

35. Uporaba bioenergije pa prinaša tudi okoljska in socialno-ekonomska tveganja za 

podeželska območja. Na primer, sprememba rabe zemljišč, intenzivnejše gospodarjenje z 

gozdovi ali intenzivno gojenje energijskih poljščin lahko vodijo do zmanjšanja biotske 

raznovrstnosti, degradacije tal ali pomanjkanja in onesnaženosti vode (glej okvir 3). 

Izgorevanje lesne biomase lahko privede tudi do večjih emisij nekaterih škodljivih 

onesnaževal zraka33. Potekajo razprave o tem, ali je lesna biomasa res ogljično nevtralna 

(glej okvir A1)34. Sodišče je opredelilo 16 okoljskih in socialno-ekonomskih tveganj, 

32 Na primer kmetijske rastline (npr. oljna ogrščica, koruza, prstasti trstikovec), odpadki iz 
kmetijske proizvodnje, gnoj in les (npr. okrogli les, les iz obrezovanja ali redčenja, odpadki iz 
lesno-predelovalne industrije). 

33 Vključno z delci in benzo(a)pirenom. 

34 IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (Posebno 
poročilo o obnovljivih virih energije in blažitvi podnebnih sprememb), 2011. 



povezanih s proizvodnjo in uporabo bioenergije (glej tabelo 1 ter tabeli A2 in A3 v Prilog I)35. 

Komisija je analizirala tveganja, povezana s proizvodnjo in uporabo bioenergije v svoji oceni 

učinka o trajnostnosti bioenergije, pripravljeni za prenovitev direktive o energiji iz obnovljivih 

virov.36 

Evropska agencija za okolje, Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas 
Accounting in Relation to Bioenergy (Mnenje znanstvenega odbora Agencije za okolje o 
obračunavanju emisij toplogrednih plinov v zvezi z bioenergijo) z dne 15. septembra 2011, str. 4.  

Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN research 
and stakeholder consultations, 2014-17 (Bioenergija in razvoj podeželja v Evropi: priporočila 
politike iz raziskave v okviru projekta TRIBORN in posvetovanj z deležniki, 2014–2017), poročilo 
Nordregio o politiki 2017:3, objavljeno maja 2017, str. 5.  

Evropska agencija za okolje, Air quality in Europe — 2016 report (Kakovost zraka v Evropi — 
poročilo za leto 2016), 2016. 

Svetovalni odbor za znanost evropskih akademij, Multi-functionality and sustainability in the 
European Union’s forests (Večfunkcionalnost in trajnostnost v gozdovih v Evropski uniji), 2017. 

Searchinger, T.D.; Beringer, T. in Strong, A., Does the world have low-carbon bioenergy potential 
from the dedicated use of land? (Ali v svetu obstajajo možnosti za bioenergijo z nizkimi 
emisijami ogljika iz namenske rabe zemljišč?“), 2017. 

Brack, D., Woody Biomass for Power and Heat Impacts on the Global Climate (Lesna biomasa za 
električno energijo in toploto: vplivi na globalno podnebje), Chatham House, 23. februar 2017.  

Odgovor na poročilo inštituta Chatham House z naslovom Woody Biomass for Power and Heat: 
Impacts on the Global Climate (Lesna biomasa za električno energijo in toploto: vplivi na 
globalno podnebje), 13. marec 2017. 

35 Tveganja so bila večinoma opredeljena na podlagi naslednjih dokumentov Komisije: 

- SWD(2014) 259 final z dne 28. julija 2014 State of play on the sustainability of solid and 
gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU (Stanje glede trajnostnosti 
trdne in plinaste biomase, ki se uporablja za električno energijo, ogrevanje in hlajenje v EU). 

- SWD(2016) 418 final z dne 30. novembra 2016, Impact assessment: Sustainability of 
Bioenergy. Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources 
(recast)(Ocena učinka: trajnostnost bioenergije, ki je priložena predlogu direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)).  

Ta postopek je bil dopolnjen s pregledi iz drugih znanstvenih študij in dokumentov o politiki. 

36 SWD(2016) 418 final z dne 30. novembra 2016, Impact assessment: Sustainability of Bioenergy. 
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)(Ocena učinka: 
trajnostnost bioenergije, ki je priložena predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)). 



Okvir 3 – Spodbude za proizvodnjo bioplina v Nemčiji so privedle do netrajnostnega gojenja 

energijskih poljščin 

Nemčija je največja proizvajalka bioplina v Evropi (ima 10 846 proizvodnih obratov, kar je 63 % vseh 

zmogljivosti v EU). Električna energija iz bioplina predstavlja 16,8 % električne energije iz obnovljivih 

virov, proizvedene v Nemčiji37.  

Proizvodnja bioplina se je po letu 2000 močno spodbujala z določbami zakona o obnovljivih virih 

energije. V skladu s tem zakonom je bila obratom za pridobivanje bioplina zagotovljena prednostna 

priključitev na omrežje električne energije. Poleg tega so lahko prodajali električno energijo/bioplin 

po zagotovljeni odkupni ceni, ki je bila določena za 20 let. S spremembami zakona o obnovljivih virih 

energije v letih 2004 in 2009 so bile uvedene dodatne ugodnosti, na primer za uporabo energijskih 

poljščin. Večina obratov za pridobivanje bioplina v Nemčiji je za surovino uporabljala mešanico 

energijskih poljščin in gnoja.  

Leta 2013 se je območje velikosti približno 1 157 000 hektarov (6,9 % kmetijskih zemljišč v uporabi) 

uporabljalo za pridelavo energijskih poljščin, večinoma silažne koruze (73 %). Vendar je večja uporaba 

energijskih poljščin, zlasti koruze, privedla do polemik, na primer v zvezi z vprašanji konkurence 

(uporaba biomase, raba tal), višjih najemnin za zemljišča, sprememb rabe zemljišč (krajša obdobja 

kolobarjenja, več oranja, manj trajnih pašnikov) in presežkov hranil, povzročila pa je tudi težave v 

zvezi s sprejemanjem pri prebivalcih38,39. 

Več sprememb zakona o obnovljivih virih energije v letih 2012, 2014 in 2017 (znižanje plačil, odprava 

ugodnosti itd.) je bilo namenjenih upočasnitvi rasti sektorja in je spodbudilo uporabo odpadkov 

37 Schaubach, K., Lauer, M., Bioenergy Development in Germany and implications of the 2017 
Renewable Energy Act (Razvoj bioenergije v Nemčiji in posledice zakona o obnovljivih virih 
energije iz leta 2017), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 4. april 2017. 

38 ADEME, Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de 
biogaz (Primerjava evropskih strategij za postopke proizvodnje in povečevanje vrednosti 
bioplina), oktober 2014.  

39 Znanstveni svetovalni odbor za kmetijsko politiko pri Zveznem ministrstvu za prehrano, 
kmetijstvo in varstvo potrošnikov 
(http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf).  

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf


namesto energijskih poljščin. Do podobne spremembe zakonodaje je nedavno prišlo v Italiji, ki je 

druga največja proizvajalka bioplina v Evropi40. 

36. V veljavni zakonodaji EU41 so določena trajnostna merila za biogoriva in tekoča 

biogoriva42. Odkar so bila ta merila leta 2009 sprejeta, leta 2015 pa spremenjena, potekajo 

razprave o trajnostnosti bioenergije. Zato je Komisija v svojem svežnju „Čista energija za vse 

Evropejce” predstavila trajnostna merila, ki bi se uporabljala tudi za druge vrste bioenergije, 

kot je bioenergija iz trdnih in plinastih goriv iz biomase, ki se uporabljajo za ogrevanje in 

proizvodnjo električne energije. 

37. Predlog Komisije vsebuje dve vrsti trajnostnih meril: 

(i) merila, ki določajo nekatere omejitve v zvezi s proizvodnjo goriv iz biomase iz kmetijstva 

in gozdarstva ter  

(ii) merila, ki zahtevajo minimalen delež prihrankov emisij toplogrednih plinov za različne 

naprave, ki uporabljajo biogoriva, tekoča biogoriva in goriva iz biomase. 

38. Sodišče je preučilo, ali in koliko merila zajemajo ugotovljena tveganja ter ali predlagani 

okvir43 zagotavlja ustrezno podlago za uporabo trajnostne energije iz obnovljivih virov na 

podeželskih območjih.  

40 Decreto ministeriale 6 luglio 2012 – Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non 
fotovoltaiche (ministrski odlok z dne 6. julija 2012 – spodbude za nefotonapetostno proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov; glej barometer bioplina Eurobserv’ER za leto 2014 
(https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014). 

41 Direktiva o energiji iz obnovljivih virov in Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 98/70/ES (v nadaljnjem besedilu: direktiva o 
kakovosti goriva) (UL L 140, 5.6.2009, str. 88). Leta 2015 sta bili ti direktivi spremenjeni, in sicer 
je bilo vanju vključeno obravnavanje vprašanja posredne spremembe rabe zemljišč, ki jo 
povzroči proizvodnja biogoriv na osnovi hrane. 

42 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 18/2016 – Sistem EU za certificiranje 
trajnostnih biogoriv, odstavka 10 in 11 (http://eca.europa.eu). 

43 Predlog druge direktive o energiji iz obnovljivih virov z dne 30. novembra 2016, s popravkom z 
dne 23. februarja 2017. 

https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014


39. Merila, vključena v predlog Komisije, niso zavezujoč pogoj za dajanje bioenergije na trg. 

Zavezujoča so samo v primerih, v katerih 

(i) za proizvodnjo bioenergije šteje, da prispeva k cilju v zvezi z energijo iz obnovljivih virov, 

in za merjenje tega, koliko se upoštevajo obveznosti v zvezi z obnovljivimi viri energije, 

ter  

(ii) določanja tega, katera biomasa, ki se uporablja za proizvodnjo energije, je upravičena 

do finančne podpore.  

40. Predlog ne zajema vseh kmetijskih rastlin in uporab niti več vrst obratov (glej 

odstavek A3). Od šestnajstih tveganj, ki jih je opredelilo Sodišče, so bila le tri v celoti 

obravnavana v predlogu druge direktive o energiji iz obnovljivih virov, dve pa v drugih 

zakonodajnih aktih; 11 drugih takih tveganj je bilo delno obravnavanih. Tveganja, ki niso 

obravnavana, so večinoma povezana z intenzifikacijo kmetijskih praks in gospodarjenja z 

gozdovi, sežiganjem biomase in emisijami onesnaževal med preostankom življenjskega kroga 

bioenergije (glej tabelo 1 ter tabeli A2 in A3 v Prilogi I). Podrobna analiza in zaključki 

Sodišča, na katerih temelji tabela 1, so navedeni v Prilogi I. 



Tabela 1 – Zajetost tveganj za trajnostnost, povezanih z bioenergijo, v predlogu Komisije o 

drugi direktivi o energiji iz obnovljivih virov 

Tveganja za trajnostnost  Obravnavana 
tveganja? 

(1
) Z

m
an

jša
nj

e 
bi

ot
sk

e 
ra

zn
ov

rs
tn

os
ti 

 1(a) zaradi neposredne spremembe rabe zemljišč (npr. krčenje gozdov, izguba 
zavarovanih območij)  

1(b) zaradi intenzifikacije kmetijskih praks (npr. izguba raznovrstnosti kmetijskih 
rastlin)  

1(c) zaradi intenzifikcije gospodarjenja z gozdovi  

(2
) D

eg
ra

da
ci

ja
 ta

l 2(a) zaradi neposredne spremembe rabe zemljišč (ki povzroča npr. izgubo ogljika 
v tleh, erozijo)  

2(b) zaradi intenzifikacije kmetijskih praks (ki povzročajo na primer zbijanje tal, 
izgubo rodovitnosti tal, erozijo)  

2(c) zaradi intenzifikacije gospodarjenja z gozdovi (ki povzroča na primer izgubo 
rodovitnosti tal v gozdovih zaradi ekstrakcije hranil – gozdni ostanki)  

(3
) P

om
an

jk
an

je
 

in
 o

ne
sn

až
en

os
t 

vo
de

 

3(a) zaradi neposredne spremembe rabe zemljišč (npr. spremembe vodnega 
ravnovesja)  

3(b) zaradi intenzifikacije kmetijskih praks (npr. namakanje, gnojenje)  

3(c) zaradi intenzifikacije gospodarjenja z gozdovi (npr. spremembe vodnega 
ravnovesja)  

(4
) E

m
isi

je
 

to
pl

og
re

dn
ih

 p
lin

ov
 4(a) zaradi emisij toplogrednih plinov v življenjskem krogu razen biogenega 

ogljika (npr. uporaba gnojil, prevoz biomase, uhajanje metana iz obratov za 
pridobivanje bioplina) 

 

4(b) zaradi posrednih vplivov (npr. posredna sprememba rabe zemljišč zaradi 
izpodrivanja gojenja poljščin, ki se uporabljajo za živila, mlajši gozdovi)  

4(c) zaradi emisij CO2 iz sežiganja biomase (biogene emisije)  

(5
) 

O
ne

sn
až

en
os

t z
ra

ka
 

5(a) zaradi sežiganja biomase (npr. delci, žveplov dioksid itd.)  

5(b) zaradi emisij onesnaževal med preostankom življenjskega kroga bioenergije 
(npr. prevoz biomase)  

(6
) 

 S
oc

ia
ln

o-
ek

on
om

sk
a 6(a) nezadostna uporaba biomase (vključno z neuporabo načela kaskadne 

uporabe in neoptimalnimi metodami pretvorbe biomase v energijo)  

6(b) konkuriranje obstoječim uporabam (npr. proizvodnja živil, les za industrijo 
papirja in celuloze)  

Legenda: 

   

Tveganje je bilo 
obravnavano 

Tveganje je bilo delno 
obravnavano 

Tveganje ni bilo 
obravnavano 

Vir: Evropsko računsko sodišče 



41. Določitev ciljev glede energije iz obnovljivih virov v kombinaciji z javnimi programi 

podpore za bioenergijo spodbuja uporabo bioenergije. To vse od začetka tega tisočletja velja 

zlasti za promet in proizvodnjo električne energije. Del te bioenergije se uvaža: leta 2015 je 

EU uvozila 34 % peletov in 9,5 % tekočih biogoriv, ki jih je porabila.44 Ker niso bili sprejeti 

zadostni zaščitni ukrepi (ohlapna trajnostna merila), Sodišče meni, da obstaja tveganje, da bo 

predlog druge direktive o energiji iz obnovljivih virov spodbujal proizvodnjo in uporabo 

bioenergije z ambicioznimi cilji glede energije iz obnovljivih virov in finančnimi spodbudami, 

kar lahko dolgoročno privede do večje uporabe netrajnostne biomase. Zato predlagani okvir 

ne zagotavlja ustrezne podlage za povečanje potenciala podeželskih območij za trajnostni 

razvoj. 

EKSRP z odhodki za energijo iz obnovljivih virov ciljev glede razvoja podeželja ne uresničuje 

dovolj 

42. Države članice se lahko odločijo, da bodo iz EKSRP financirale naložbe v energijo iz 

obnovljivih virov. Cilj politike EU za razvoj podeželja je pomagati podeželskim območjem EU 

pri srečevanju z gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi izzivi. Zato bi morale naložbe v 

energijo iz obnovljivih virov, ki jih financira EKSRP, prinašati jasne koristi za podeželska 

območja. V naslednjih oddelkih je Sodišče preučilo, ali so Komisija in države članice 

oblikovale in sprejele ustrezne strategije in ukrepe ter ali lahko dokažejo dosežke podpore iz 

EKSRP za uporabo energije iz obnovljivih virov in trajnostni razvoj podeželja.  

Energija iz obnovljivih virov ni ustrezno obravnavana pri načrtovanju razvoja podeželja 

43. EKSRP lahko podpira projekte, ki prispevajo k uporabi energije iz obnovljivih virov in 

trajnostnemu razvoju podeželja. Za spodbujanje boljše stroškovne učinkovitosti bi moralo 

financiranje EKSRP za energijo iz obnovljivih virov temeljiti na premišljeni strategiji, 

zagotavljati pa bi ga bilo treba v skladu z dobro in količinsko opredeljenimi potrebami. 

Usklajevati bi ga bilo treba tudi z drugimi razpoložljivimi viri financiranja in drugimi 

instrumenti politike, kot so nacionalni akcijski načrti za energijo iz obnovljivih virov.  

44 AEBIOM, Statistical report 2016 (Statistično poročilo za leto 2016), str. 121 in 147 (izračunano). 



44. Upravičencem projektov na področju energije iz obnovljivih virov se lahko povrne del 

stroškov naložb s prodajo proizvedene energije po preferenčnih ali tržnih cenah, ali pa z 

izboljšanjem gospodarske smotrnosti njihovih dejavnosti. Če je podpora za naložbe iz EKSRP 

dopolnjena s privlačnimi zagotovljenimi odkupnimi cenami, obstaja tveganje čezmernega 

nadomestila in nezakonite državne pomoči kot oblike finančne ugodnosti za upravičence, kar 

se je potrdilo z revizijo, ki jo je Komisija izvedla v Bolgariji. Različni pristopi v obiskanih 

državah članicah so opisani v okviru 4. 

Okvir 4 – Različni pristopi držav članic k združevanju podpore EKSRP in zagotovljenih odkupnih cen  

V Bolgariji in Franciji je bilo združevanje zagotovljenih odkupnih cen in podpore EKSRP v 

programskem obdobju 2007–2013 dovoljeno. Komisija je po reviziji v Bolgariji predlagala finančne 

popravke, ker je po njenem mnenju ta pristop pomenil nezakonito državno pomoč v obliki finančne 

ugodnosti za upravičence. Posledično so bolgarski organi retroaktivno znižali zagotovljeno odkupno 

ceno, da bi zmanjšali sprva predlagan popravek. Sodišče nima informacij o podobnih spremembah v 

Franciji. 

V Litvi takšno združevanje različnih vrst podpore načeloma ni bilo dovoljeno. Toda eden od obiskanih 

upravičencev se je obrnil na sodišče in nazadnje sta mu bili odobreni tako zagotovljena odkupna cena 

kot tudi podpora EKSRP za naložbe.  

V Avstriji in Italiji (Toskana) je bilo v programskem obdobju 2007–2013 mogoče prejemati plačila 

zagotovljenih odkupnih cen in podporo EKSRP, vendar je bila podpora EKSRP manjša za projekte, ki so 

prejemali podporo v obliki zagotovljenih odkupnih cen. V programskem obdobju 2014–2020 

združevanje podpore EKSRP in podpore v obliki zagotovljenih odkupnih cen ni dovoljeno. 

Znesek skupnih načrtovanih odhodkov za energijo iz obnovljivih virov iz različnih skladov EU 

ni znan 

45. Izčrpni podatki o načrtovanih odhodkih za naložbe na področju energije iz obnovljivih 

virov za programsko obdobje 2014–2020 v okviru skladov ESI na splošno in zlasti iz EKSRP 

niso na voljo. Tematski cilj 4 skladov ESI, „Prehod na nizkoogljično gospodarstvo”, za 



katerega je namenjenih 44 814 milijonov EUR45 načrtovanih odhodkov, vključuje energijo iz 

obnovljivih virov, vendar tudi energijsko učinkovitost in trajnostno urbano mobilnost. Zato 

Komisija nima jasne predstave o načrtovanem prispevku naložb iz skladov ESI k uporabi 

energije iz obnovljivih virov.  

46. EKSRP je prispeval približno 11 % dodeljenih sredstev iz skladov ESI za tematski cilj 4 

(približno 5 027 milijonov EUR46), načrtovani odhodki EKSRP za prednostno področje 5C pa 

so za programsko obdobje 2014–2020 znašali 798,9 milijona EUR (glej sliko 4). Vendar se 

naložbe v okviru tega prednostnega področja ne nanašajo le na energijo iz obnovljivih virov, 

ampak tudi na druge vidike biogospodarstva, kot sta dobava in uporaba stranskih 

proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin.  

47. Po drugi strani pa lahko države članice izvajajo projekte z elementi energije iz 

obnovljivih virov v okviru drugih prednostnih področij (glej odstavke 55 do 58), kar še 

dodatno otežuje analizo prispevka EKSRP k financiranju na področju energije iz obnovljivih 

virov. Sodišče je na podlagi ankete (glej odstavek 22) ugotovilo, da sta se na primer 

Romunija (glej okvir 6) in Slovenija odločili dodeliti malo sredstev za prednostno področje 5C 

ali pa sploh nič, saj so bila po njunem mnenju primernejša druga prednostna področja, kot so 

2A, 3A, 6A ali 6B. Nizozemska in Poljska sta odgovorili, da nista predvideli odhodkov EKSRP 

za energijo iz obnovljivih virov, ker sta menili, da drugi skladi ESI in njuni nacionalni programi 

zagotavljajo zadostno podporo za uporabo energije iz obnovljivih virov na podeželskih 

območjih. 

45 Evropska komisija (SFC), 12. oktober 2017. 

46 Prav tam. 



Slika 4 – Dodelitev sredstev za prednostno področje 5C po državah članicah za programsko 

obdobje 2014–2020 in nastali odhodki na dan 12. oktobra 2017 ( v milijonih EUR) 

 

Vir: Evropska komisija (SFC), 12. oktober 2017 

48. Na polovici programskega obdobja znašajo nastali odhodki le 40,9 milijona EUR (5,1 % 

skupnega proračuna v višini 800 milijonov EUR)47. Precejšnje zamude pri izvajanju programa 

za energijo iz obnovljivih virov lahko kažejo na težave, povezane z načrtovanjem prednostnih 

področij (glej odstavke 55 do 58), poleg zamud pri sprejemanju programov razvoja podeželja 

in časa, ki ga države članice potrebujejo za oblikovanje novega okvira in prilagajanje nanj.  

Možnosti za izboljšanje povezave med ugotovljenimi potrebami in pristopom k financiranju 

obnovljivih virov energije, opredeljenim v programih razvoja podeželja 

49. V smernicah Komisije za strateško načrtovanje za obdobje 2014–2020 je navedeno, da 

„bi moral opis strategije (intervencijska logika) utemeljiti izbiro, kombinacijo in prednostno 

razvrstitev ukrepov za razvoj podeželja ob upoštevanju rezultatov analize SWOT in 

ugotovljenih potreb. Prednost mora dajati različnim ugotovljenim potrebam in utemeljiti 

47 Prav tam. 
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prednostno razvrstitev”. V ta namen Komisija preučuje strateške razmisleke držav članic v 

zvezi z uporabo energije iz obnovljivih virov v fazi odobritve programa razvoja podeželja.  

50. Komisija državam članicam daje navodila prek projektnih skupin, odborov za 

spremljanje, kontrolnih seznamov, smernic za ukrepe (podatkovni listi) itd., da jim olajša 

pripravo in izvajanje programov razvoja podeželja. Vendar v smernicah niso izrecno 

obravnavani strateški razmisleki v zvezi z energijo iz obnovljivih virov niti ni obravnavano, kaj 

bi bilo treba doseči z naložbami EKSRP v energijo iz obnovljivih virov, kako bi morale naložbe 

zagotavljati dodano vrednost za podeželska območja in kako bi moral EKSRP dopolnjevati 

obstoječe sheme financiranja na ravni EU in nacionalni ravni.  

51. Sodišče je ugotovilo, da je vseh pet programov razvoja podeželja, ki jih je preučilo, 

vsebovalo obvezne elemente glede določanja ciljev, potreb in strateških razmislekov v zvezi z 

energijo iz obnovljivih virov, vendar noben od njih ni vključeval celovite analize ali količinske 

opredelitve povezanih finančnih potreb. Obiskane države članice z izjemo Avstrije niso 

uspešno uporabile svojih ugotovljenih potreb in analiz SWOT, da bi izboljšale svoj strateški 

pristop k energiji iz obnovljivih virov v svojih programih razvoja podeželja; njihov pristop je 

ostal zelo splošen. Dodatne slabosti so se nanašale na izvajanje kratkoročnih sprememb 

prvotnih strategij (glej okvir 5). 

Okvir 5 – Spremembe prvotnega pristopa k financiranju obnovljivih virov energije, opredeljenega v 

programih razvoja podeželja 

Bolgarija: strategija za energijo iz obnovljivih virov ni prilagojena priporočilom ocenjevalca in 

tržnim pogojem 

V Bolgariji je bilo več kot 90 % projektov na področju energije iz obnovljivih virov, odobrenih v 

obdobju 2007–2013, povezanih s sončno energijo. Za te projekte so bile na voljo tudi privlačne 

zagotovljene odkupne cene za prodajo električne energije. V vmesnem vrednotenju bolgarskega 

programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 je navedeno, da potencial Bolgarije za 

proizvodnjo biomase ni bil v celoti izkoriščen, večinoma zaradi zunanjih tržnih dejavnikov. Glede na 

veliko število projektov na področju sončne energije je ocenjevalec predlagal izvajanje bolj 

uravnotežene podpore iz EKSRP za različne vrste energije iz obnovljivih virov. Toda pristojni organi 

niso prilagodili svoje strategije, da bi se za drugi del programskega obdobja 2007–2013 upošteval na 



primer potencial biomase. V Bolgariji v programskem obdobju 2014–2020 naložbe v projekte za 

prodajo električne energije niso več upravičene. 

Francija (Spodnja Normandija): potrebe po energiji iz obnovljivih virov je treba izpolniti s polovico 

sprva načrtovanih sredstev EKSRP 

Komisija je avgusta 2015 odobrila program razvoja podeželja francoske regije Spodnja Normandija, ki 

je temeljil na potrebah, ki jih je opredelila sama regija. Spodnja Normandija je marca 2017 predložila 

spremenjen program razvoja podeželja, zaradi česar je prišlo do 48-odstotnega zmanjšanja sredstev 

EKSRP za obnovljive vire energije v okviru prednostnega področja 5C, in sicer s 14,6 milijona EUR na 

7,6 milijona EUR. Ni jasno, ali so se potrebe, ki so bile sprva opredeljene v programu razvoja 

podeželja, dejansko zmanjšale ali izginile v tako kratkem času, ali pa so zajete v druge sheme EU ali 

nacionalne sheme.  

52. Komisija s svojimi navodili in pregledi ni preprečila teh slabosti. Prav tako ni zagotovila, 

da bi države članice oblikovale dobre strategije za energijo iz obnovljivih virov na podeželskih 

območjih. Poleg tega izbira ukrepov EKSRP in dodelitev proračunskih sredstev zanje nista bili 

vedno logična posledica potenciala in potreb, opisanih v programih razvoja podeželja. 

Pomanjkljivo usklajevanje med različnimi viri financiranja za energijo iz obnovljivih virov 

53. Sedanji zakonodajni okvir48 spodbuja uspešno, učinkovito in usklajeno izvajanje različnih 

skladov EU, zlasti skladov ESI. Za utemeljitev potrebe po posredovanju v okviru programa 

razvoja podeželja in za zagotavljanje dobrega usklajevanja med skladi so odgovorne 

predvsem države članice. Komisija državam članicam zagotavlja podporo in navodila z 

izdajanjem strateških smernic, spodbujanjem dobrih praks in spremljanjem izvajanja 

programov.  

48 Člen 27(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320). 



54. Sodišče je po pregledu vzorca partnerskih sporazumov in programov razvoja podeželja 

za programsko obdobje 2014–2020 ugotovilo, da so države članice opredelile več mogočih 

virov financiranja ter določile splošna načela in ukrepe za razmejitev, da bi preprečile dvojno 

financiranje. Vendar strateški dokumenti, ki jih je Sodišče pregledalo, niso vsebovali 

dodatnih informacij o koristih, ki bi jih bilo mogoče doseči z uspešnim usklajevanjem med 

različnimi viri financiranja za energijo iz obnovljivih virov. Poleg tega ni bila izvedena analiza 

morebitnih učinkov zamenjave ali finančnih vrzeli na tem področju.49  

Uvrščanje ukrepov za energijo iz obnovljivih virov v različna prednostna področja 

55. Kot je pojasnjeno v odstavkih 14 in 15, okvir politike razvoja podeželja za 

obdobje 2014–2020 temelji na šestih prioritetah, ki so dodatno razdeljene na 18 tematskih 

prednostnih področij (glej sliko 3). Podpora za energijo iz obnovljivih virov je zajeta v 

prednostno področje 5C, ki se nanaša na oskrbo z energijo iz obnovljivih virov in njeno 

uporabo. 

56. Prednostna področja se izvajajo z ukrepi za razvoj podeželja. Na sliki 5 so prikazani 

primeri uvrstitve ukrepov in kazalniki, določeni za prioriteto 5. Vendar lahko posamezen 

ukrep prispeva k več prednostnim področjem, prioritetam in ciljem. 

49 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2017 – Načrtovanje programov razvoja 
podeželja: manj zapletenosti in več osredotočenosti na potrebne rezultate, odstavki 25 do 29 
(http://eca.europa.eu). 



Slika 5 – Primer združevanja ukrepov in kazalnikov za prioriteto 5 in njena prednostna 

področja 

 

Vir: Evropska komisija, GD AGRI (prilagodilo Evropsko računsko sodišče) 

57. Poleg tega lahko države članice opredelijo sekundarne učinke za specifične ukrepe, 

uvrščene v prednostno področje 5C, ki vplivajo na dodatna prednostna področja. Na primer, 

namestitev fotonapetostnih panelov na streho novega hleva za izboljšanje gospodarske 

smotrnosti upravičenca bi lahko štela za projekt na področju energije iz obnovljivih virov 

(tj. v okviru prednostnega področja 5C) ali za del projekta posodobitve kmetije, pri čemer bi 

projekt spadal na prednostno področje 2A (glej sliko 3), s sekundarnimi učinkom elementa 

energije iz obnovljivih virov na prednostno področje 5C. 

58. Države članice niso dosledno uvrščale ukrepov za energijo iz obnovljivih virov in vrst 

projektov v prednostna področja (glej okvir 6). To bo vplivalo na uspešnost spremljanja in 

vrednotenja projektov na področju energije iz obnovljivih virov, ki se financirajo iz EKSRP 

(glej odstavke 69 do 71), zlasti zato, ker Komisija ni izdala dodatnih navodil za usklajeno 

uvrščanje projektov v prednostna področja v vseh državah članicah. 

Prioriteta 5: Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje prehoda kmetijskega, živilskega in 
gozdarskega sektorja na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe

• Naložbe v osnovna sredstva
• Razvoj kmetij in podjetij
• Obnova vasi in osnovna infrastruktura
• Prenos znanja
• Storitve svetovanja
• Naložbe v razvoj gozdnih območij
• Sodelovanje (nove tehnologije)

[...]

Združevanje ustreznih ukrepovPrednostna področja

- Okvi rni  seznam ustreznih operacij, 
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- Pravi la za upravičenost
- Intenzivnosti pomoči
- Upravičenci
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Kazalnik rezultata (PP 5C):
R15 – Energija iz obnovljivih 

virov, proizvedena v 
okviru podprtih 
projektov

PP 5C

Kazalniki – na ravni ukrepov

Načrtovani odhodki na ukrep:
O.1 – Skupni javni odhodki (vsi ukrepi)

Načrtovani izložki (primeri, ukrepi, povezani z energijo iz obnovljivih virov):
O.2 – Naložbe skupaj

O.3 – Število podprtih dejavnosti/operacij

O.4 – Število podprtih gospodarstev/upravičencev 



Okvir 6 – Uvrščanje projektov na področju energije iz obnovljivih virov v različna prednostna 

področja  

Francija – razvrščanje ukrepov na področju gozdarstva 

Nekateri ukrepi na področju gozdarstva olajšujejo proizvodnjo in prodajo energije iz lesa, zato jih je 

mogoče povezati z energijo iz obnovljivih virov.50 Francoske regije so neusklajeno uvrščale ukrepe na 

področju gozdarstva v prednostna področja. Slaba polovica regij v Franciji jih je uvrstila v prednostno 

področje 5C, ostale pa so jih uvrstile v druga prednostna področja, kot so 2A, 2B, 2C, 5E in 6A. Izbira 

je bila odvisna od opredeljenih potreb in prednostnega področja, ki naj bi se aktiviralo, čeprav je bil 

pričakovan izid ukrepa podoben. 

Romunija in Bolgarija – projekti na področju energije iz obnovljivih virov za lastno porabo 

Romunija in Bolgarija sta v obdobju 2014–2020 podpirali predvsem ali izključno projekte na področju 

energije iz obnovljivih virov za lastno porabo (na kmetijah ali v podjetjih, brez prodaje energije). 

Bolgarski organi menijo, da ti projekti prispevajo k prednostnemu področju 5C, za katero so dodelili 

tretji najvišji znesek med vsemi državami članicami. Romunski organi pa so za prednostno 

področje 5C dodelili zelo malo sredstev, saj so menili, da je prispevek naložb v energijo iz obnovljivih 

virov za lastno porabo k prednostnemu področju 5C zgolj sekundaren. Ti projekti so bili tako uvrščeni 

v prednostna področja 2A, 3A, 6A in 6B.  

S spremljanjem in vrednotenjem se zagotavlja malo informacij o financiranju in rezultatih 

naložb v energijo iz obnovljivih virov 

59. Informacije o smotrnosti v zvezi z uspešnostjo in učinkovitostjo porabe za razvoj 

podeželja na področju energije iz obnovljivih virov so potrebne, da se prikaže, kaj je bilo s 

proračunskimi sredstvi EU doseženo in da so bila ta sredstva dobro porabljena. Poleg tega so 

informacije o spremljanju in vrednotenju dragoceno orodje za izboljšanje učinkovitosti in 

50 Ukrepi na področju gozdarstva v okviru EKSRP se nanašajo na različne vidike gospodarjenja z 
gozdovi (običajno so namenjeni spodbujanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 
večnamenske vloge gozdov), pa tudi na dejavnosti, povezane s kmetijstvom in gozdarstvom. 
Gozdovi so glavni vir biomase, ki je ena od najpomembnejših vrst energije iz obnovljivih virov na 
podeželskih območjih. Ukrepi na področju gozdarstva med drugim olajšujejo proizvodnjo in 
prodajo energije iz lesa. Zato je njihov učinek v smislu proizvodnje energije iz obnovljivih virov le 
delen.  



uspešnosti porabe za razvoj podeželja, saj usmerjajo tekoče upravljanje programov z 

opozarjanjem na možnosti za izboljšave in prispevanjem k oblikovanju prihodnje politike. 

Energija iz obnovljivih virov v skupnem okviru spremljanja in vrednotenja (CMEF) za 

obdobje 2007–2013 

CMEF za energijo iz obnovljivih virov ne zagotavlja celovitih informacij o spremljanju  

60. Številne države članice (vključno z vsemi petimi državami članicami, ki jih je obiskalo 

Sodišče) so se na začetku programskega obdobja 2007–2013 odločile za uporabo sredstev iz 

EKSRP za financiranje projektov na področju energije iz obnovljivih virov. Takrat se niso 

uporabljali specifični kazalniki za merjenje izložkov ali rezultatov projektov na področju 

energije iz obnovljivih virov.  

61. To se je spremenilo v kontekstu sistematskega pregleda skupne kmetijske politike, ko je 

bila energija iz obnovljivih virov priznana kot „nov izziv” in so države članice prejele dodatna 

sredstva za projekte na področju energije iz obnovljivih virov za preostanek programskega 

obdobja (2009–2013) (glej odstavek 14). Zato so morale države članice spremljati odhodke 

in število upravičencev za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, financirane v 

okviru tega „novega izziva”. Ni pa jim bilo treba zbirati podatkov o dosežkih projektov, kot so 

podatki o proizvedeni energiji iz obnovljivih virov ali obstoječi zmogljivosti. Zato na ravni EU 

ni celovitih informacij o projektih na področju energije iz obnovljivih virov, ki jih je v 

obdobju 2007–2013 financiral EKSRP; obstoječi kazalniki se nanašajo izključno na dodatna 

sredstva, porabljena za energijo iz obnovljivih virov v okviru sistematskega pregleda skupne 

kmetijske politike. 

62. Sodišče je preučilo podatke o projektih na področju energije iz obnovljivih virov (število 

projektov, izplačana podpora), ki so jih zagotovile obiskane države članice, in v štirih od njih51 

ugotovilo več neskladij med podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, in svojimi izračuni na 

podlagi podatkov iz podatkovnih zbirk držav članic o projektih. Pristojni organi niso pojasnili 

51 Vse obiskane države članice razen Litve. 



razlogov za to, kar vzbuja dvome glede točnosti in popolnosti podatkov iz sistematskega 

pregleda skupne kmetijske politike.  

63. Poleg tega na ravni EU ni na voljo celovitih informacij o številu projektov, proizvodnji 

energije iz obnovljivih virov ali obstoječi zmogljivosti. Zato ni mogoče količinsko opredeliti 

prispevka EKSRP k uporabi energije iz obnovljivih virov na podeželskih območjih. Ker ni 

relevantnih in zanesljivih informacij o energiji iz obnovljivih virov, ni mogoče oceniti 

uspešnosti teh ukrepov v tem obdobju, poleg tega pa še vedno ni jasno, na podlagi česa so 

države članice oblikovale oddelke o energiji iz obnovljivih virov v svojih programih razvoja 

podeželja. Te ugotovitve so skladne s prejšnjimi opažanji Sodišča v zvezi s podatki o 

spremljanju podpore iz ESRR in Kohezijskega sklada za energijo iz obnovljivih virov v 

programskem obdobju 2007–2013.52 

Vrednotenje programov v okviru CMEF je dalo malo informacij o učinku podpore za 

obnovljive vire energije na razvoj podeželja 

64. Zamude pri izvajanju programov v okviru večletnih finančnih okvirov so ponavljajoč se 

problem, ki ga je Sodišče v preteklosti ugotovilo na številnih področjih.53 Zamude pri 

izvajanju programov razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 so ponovno povzročile 

neskladja med ciklusom porabe in časovnim okvirom za zahteve o poročanju. Zato so bili 

ustrezni podatki o energiji iz obnovljivih virov, ki so bili na voljo za vmesna vrednotenja, 

omejeni, čeprav so bile zagotovljene nekatere koristne informacije (glej okvir 7). V številnih 

državah članicah je prihajalo do zamud pri zaključevanju njihovih naknadnih vrednotenj.54 

65. Pregled naknadnih vrednotenj, ki ga je izvedlo Sodišče, je pokazal, da so bile v njih 

preučene naložbe v obnovljive vire energije (npr. uporabljeni ukrepi), njihov učinek na 

52 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 6/2014 – Podpora iz skladov kohezijske 
politike za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov – ali je dosegla dobre rezultate?, odstavka 28 
in 29 (http://eca.europa.eu).  

53 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2017, odstavki 89 do 92. 

54 Komisija je maja 2017 potrdila, da tri naknadna vrednotenja še niso bila zaključena: v Bolgariji, 
Romuniji in Španiji (Galicija). 



trajnostni razvoj podeželja pa ni bil vedno obravnavan. Ustrezne analize, ki bi zajemale na 

primer okoljske koristi energije iz obnovljivih virov za podeželska območja, diverzifikacijo 

dohodkov, ustvarjanje delovnih mest, izboljšave energetske infrastrukture in storitev na 

podeželskih območjih itd., niso bile izvedene.  

66. Vendar je Sodišče ugotovilo, da obstaja nekaj dobrih praks v zvezi z vrednotenjem 

projektov na področju energije iz obnovljivih virov (glej okvir 7).  

Okvir 7 – Primeri dobrih praks v zvezi z vrednotenjem energije iz obnovljivih virov na podeželskih 

območjih 

Regionalne oblasti v Toskani (Italija) so izvedle dodatna vrednotenja, ki so vključevala ustrezne 

informacije o prispevku podprtih projektov k uporabi energije iz obnovljivih virov: poročilo o 

vrednotenju 15 celovitih projektov na področju oskrbovalne verige, poročilo o vrednotenju ukrepov 

na področju gozdarstva, v katerem sta obravnavana veriga oskrbe za energijo iz lesa ter potencial 

sektorja, in dokument o izkušnjah petih sistemov daljinskega ogrevanja, ki so se v obdobju 2000–

2006 financirali v okviru programa LEADER+.  

Tudi avstrijski organi so pripravili poročila o vrednotenju, v katerih je obravnavana energija iz 

obnovljivih virov, zlasti ukrep 321 (osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo). V 

poročilu so bile z matriko vrednotenja s 30 podrobnimi kazalniki zbrane informacije o gospodarskih, 

regionalnih, socialnih in okoljskih učinkih projektov na področju energije iz obnovljivih virov. Izvajalci 

vrednotenja so na podlagi 20 študij primerov ugotovili, da sistemi ogrevanja na biomaso, kot se 

izvajajo v Avstriji, pozitivno vplivajo na trajnostni razvoj podeželja, na primer na regionalno oskrbo z 

lesom, ustvarjanje delovnih mest vzdolž oskrbovalne verige in oskrbo podeželskega prebivalstva s 

toploto. 

Avstrija je predstavila dodatne primere dobre prakse z izvajanjem dejavnosti spremljanja in 

vrednotenja zunaj CMEF, kot so študije o gospodarskih in regionalnih učinkih nacionalnega programa, 

katerega cilj je podpirati lokalne in regionalne pobude za uporabo energije iz obnovljivih virov (glej 

okvir 2). V teh študijah je bilo ugotovljeno, da sta za sodelujoče regije najpomembnejša učinka 

ozaveščanje in usklajevanje dejavnosti na regionalni ravni. Pristojni organi so uvedli tudi sistem 

upravljanja kakovosti za sisteme ogrevanja na biomaso določene velikosti, s katerim se zbirajo 

primerjalni podatki, ki so koristni za nosilce projektov.  



Energija iz obnovljivih virov v skupnem sistemu spremljanja in vrednotenja (CMES) za 

obdobje 2014–2020 

67. Cilj novega okvira smotrnosti za programsko obdobje 2014–2020 je izvajanje programa 

razvoja podeželja, ki bo bolj usmerjeno v rezultate kot v preteklosti. V zvezi s tem CMES55, 

tj. sistem spremljanja in vrednotenja razvoja podeželja, zagotavlja podroben skupen sklop 

kazalnikov, ki jih je treba uporabljati za prednostna področja, s skupnimi vprašanji za 

vrednotenje, na katera bo treba odgovoriti v prihodnosti, zaradi ocene napredka in dosežkov 

politike razvoja podeželja, pa tudi vpliva, uspešnosti, učinkovitosti in relevantnosti 

posredovanja v okviru politike razvoja podeželja. 

68. CMES določa, da se informacije o spremljanju zagotovijo za „naložbe v proizvodnjo 

energije iz obnovljivih virov skupaj” (ciljni kazalnik T16) in za„energijo iz obnovljivih virov, 

proizvedeno s podprtimi projekti” (dopolnilni kazalnik rezultatov R15). Države članice lahko 

določijo dodatne kazalnike izložkov za specifične ukrepe. Komisija je potrdila, da je to storilo 

deset držav članic ali regij56. Vendar so bili ti dodatni kazalniki za specifične ukrepe za 

prednostno področje 5C večinoma kazalniki vložkov, kot je javna poraba, ali kazalniki 

izložkov, kot je število podprtih upravičencev, projektov ali ukrepov. Zato ti kazalniki ne 

morejo zagotavljati dobre podlage za ocenjevanje rezultatov komponente programov 

razvoja podeželja, ki se nanaša na energijo iz obnovljivih virov, zaradi česar ni bilo mogoče 

povečati usmerjenosti v rezultate.57  

69. Dodatna težava je, da se informacije o smotrnosti zbirajo le na ravni prednostnih 

področij.58 Tako projekti EKSRP, uvrščeni v prednostno področje 5C, ne zagotavljajo celovitih 

podatkov o energiji iz obnovljivih virov na podeželskih območjih, ker so lahko nekateri 

55 CMES je bil vzpostavljen s členoma 67 in 68 Uredbe (EU) št. 1305/2013 in členom 14 ter 
prilogami IV, V in VI k Uredbi (EU) št. 808/2014 ter nadomešča CMEF za programsko 
obdobje 2007–2013. 

56 Danska, Estonija, Nemčija (Severno Porenje-Vestfalija), Italija (Sicilija, dolina Aoste), Litva, 
Španija (na nacionalni ravni, Katalonija in Murcia) in Združeno kraljestvo (Škotska). 

57 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2017, odstavka 50 in 51. 

58 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 16/2017, odstavka 23 in 24. 



projekti posredno povezani z energijo iz obnovljivih virov (kot je gospodarjenje z gozdovi), 

vendar so uvrščeni v prednostno področje 5C, medtem ko je lahko za druge ocenjeno, da 

sekundarno prispevajo k prednostnemu področju 5C, in so zato podprti v okviru drugih 

prednostnih področij, kot so 2A, 3A, 6A, 6B itd. Zato informacije o „naložbah v proizvodnjo 

energije iz obnovljivih virov skupaj” (ciljni kazalnik T16) odražajo le, kar je bilo uvrščeno v 

prednostno področje 5C, in ne dajejo popolne slike vseh naložb v energijo iz obnovljivih virov 

na podeželskih območjih.  

70. Namen drugega kazalnika, tj. kazalnika rezultatov R15 – „energija iz obnovljivih virov, 

proizvedena s podprtimi projekti”, je zajeti vse projekte na področju energije iz obnovljivih 

virov. Toda v navodilih Komisije je navedeno, da bi podatke za ta kazalnik izvajalci 

vrednotenja lahko zbirali na različne načine, na primer s statističnimi anketami EU in 

nacionalnimi statističnimi anketami. Tako je primerljivost podatkov na ravni EU odvisna od 

izbire izvajalcev vrednotenja. 

71. Čeprav je Komisija izdala podrobne smernice za pomoč pri pripravi poročanja in 

vrednotenja, bi lahko medsebojne povezave med kazalniki CMES in prednostnimi področji 

pomenile dodatno obremenitev za izvajalce vrednotenja, vplivale na kakovost vrednotenja 

programov in njihovo primerljivost ter morda povzročile zamude, kot v preteklosti. Če 

zanesljive informacije o spremljanju in vrednotenju v ključnih trenutkih za poročanje niso na 

voljo, lahko države članice in Komisija zamudijo priložnost za izboljšanje izvajanja ukrepov za 

energijo iz obnovljivih virov.  

Projekti na področju energije iz obnovljivih virov potrjujejo svoj potencial za razvoj 

podeželja, in to kljub slabostim v izbirnih postopkih in izvajanju projektov  

72. Države članice so odgovorne za izbiro projektov na področju razvoja podeželja s ciljem 

boljšega ciljnega usmerjanja ukrepov za razvoj podeželja v prioritete EU ter cilje in strategije 

držav članic. Zato morajo države članice določiti in uporabljati jasna, relevantna in objektivna 



merila za upravičenost in izbor, skupaj z objektivnimi, pravičnimi in transparentnimi 

postopki.59  

73. Merila za upravičenost so zahteve, ki jih morajo projekti izpolnjevati, da so upravičeni 

do podpore v okviru EKSRP. Za upravičenost morajo biti nujno izpolnjeni vsi pogoji. Države 

članice določijo izbirna merila za prednostno razvrščanje projektov, ki so najprimernejši za 

opredeljene potrebe in cilje, določene v programih razvoja podeželja. Države članice bi 

morale uporabljati izbirna merila tudi v primerih, ko je na voljo dovolj sredstev za odobritev 

vseh vlog, da se zagotovi dobro finančno poslovodenje60. V tem primeru bi morale zlasti 

zagotoviti izbor rentabilnih projektov, ki podpirajo uporabo energije iz obnovljivih virov in 

dodajo vrednost podeželskim območjem. 

Večina projektov je prinesla koristi za uporabo energije iz obnovljivih virov in razvoj 

podeželja 

74. Sodišče je revidiralo projekte različnih vrst in velikosti na področju energije iz obnovljivih 

virov (glej Prilogo II). Vzorec projektov je vključeval naložbe za oskrbo tretjih oseb z energijo 

iz obnovljivih virov in naložbe za proizvodnjo energije za lastno porabo nosilcev projektov. 

75. Glavni cilj projektov za „oskrbo tretjih oseb z energijo” je bila diverzifikacija dohodkov 

kmetijskih in gozdarskih gospodarstev. Nekatere projekte so predlagala in izvajala MSP ali 

mikropodjetja. Tovrstni uspešni projekti so zagotovili nove in dobro sprejete energetske 

storitve za zasebna gospodinjstva in javne stavbe na podeželskih območjih. Ti projekti so 

imeli okoljske koristi, zlasti v primeru sistemov daljinskega ogrevanja, ki so običajno 

energijsko učinkovitejši in imajo manjše emisije kot posamezni sistemi ogrevanja. Ti projekti 

so nosilcem projektov omogočali tudi izkoriščanje novih poslovnih priložnosti. Dobaviteljem 

surovin vzdolž verige za lokalno oskrbo z biomaso, večinoma kmetom in gozdarjem, so 

omogočili diverzifikacijo dohodkov in ohranitev njihovih gospodarstev (glej okvir 8).  

59 Glej člen 49 Uredbe (EU) št. 1305/2013. 

60 GD AGRI, Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming 
period 2014–2020 (Osnutek smernic o pogojih za upravičenost in izbirnih merilih za programsko 
obdobje 2014–2020), marec 2014. 



76. Uporaba energije iz obnovljivih virov zahteva temeljito načrtovanje ter montažna in 

vzdrževalna dela. Strokovno znanje in izkušnje, pridobljeni v regiji, so dragocen vir za 

dodaten razvoj regije v smeri proizvodnje in uporabe energije iz obnovljivih virov, koristi pa 

lahko presegajo začetno naložbo projekta.  

Okvir 8 – Dobre prakse pri projektih za oskrbo tretjih oseb z energijo, ki se financirajo iz EKSRP 

Sistemi daljinskega ogrevanja na podeželskih območjih Avstrije 

V Avstriji je bila podpora iz EKSRP za energijo iz obnovljivih virov v programskem obdobju 2007–2013 

osredotočena na dodaten razvoj sistemov daljinskega ogrevanja na osnovi lesa. 

Eden od projektov, ki jih je obiskalo Sodišče, se je nanašal na podporo iz EKSRP za diverzifikacijo v 

nekmetijske dejavnosti. Izvajala ga je zadruga 26 kmetov, ki dejavnost opravljajo s krajšim delovnim 

časom ter ki so bili skupaj lastniki in upravitelji gozda velikosti 400 ha. Vzpostavili so sistem lokalnega 

ogrevanja s kotlom na lesne sekance in zmogljivostjo 398 kW. Sistem je zagotavljal 580 MWh toplote 

na leto za tri stavbe zunaj vasi: negovalno ustanovo, stavbo z oskrbovanimi stanovanji in samostan. 

Kmetje so upravljali sistem ogrevanja in zagotavljali les za proizvodnjo lesnih sekancev iz lastnih 

gozdov, pri čemer so uporabljali večinoma les slabše kakovosti, pridobljen z redčenjem gozdov, za 

katerega prej niso imeli trga. 

Od projekta so imeli gospodarske koristi: pridobili so vire dohodka iz same toplote in lesnih sekancev. 

Poleg tega so pridobili nova znanja z udeležbo na tečajih za subjekte, ki upravljajo sisteme daljinskega 

ogrevanja.  

Druge sisteme daljinskega ogrevanja s kotli na lesne sekance, ki jih je Sodišče obiskalo, so upravljala 

MSP ali mikropodjetja, njihove zmogljivosti za proizvodnjo energije pa so bile večje, zato so 

zagotavljali toploto več potrošnikom, tudi zasebnim hišam, lokalnim organom in restavracijam. V 

vseh primerih so les ali lesne sekance dobavljali lokalni kmetje ali lastniki gozdov znotraj 50-

kilometrskega območja. 

77. „Projekti za lastno porabo” so zagotovili koristi za kmetijska in gozdarska gospodarstva 

ter živilsko-predelovalna podjetja, na primer z zanesljivostjo preskrbe z energijo in 

samozadostnostjo, nižjimi stroški energije, izboljšano finančno smotrnostjo ali manjšim 

ogljičnim odtisom. Posredno so prispevali tudi k trajnostnemu razvoju podeželja z 



zagotavljanjem delovnih mest in možnosti dohodka za lokalne prebivalce ali s prispevanjem k 

izboljšanju okoljskega stanja v regiji (glej okvir 9). 

Okvir 9 – Projekti na področju energije iz obnovljivih virov za lastno porabo posredno prispevajo k 

razvoju podeželja  

Zmanjšanje ogljičnega odtisa vinske kleti v Toskani  

Večstranski projekt, ki ga je obiskalo Sodišče, je prejel podporo iz EKSRP za predelavo živil; nanašal se 

je na izgradnjo nove vinske kleti. Okoljska trajnost je bila prioriteta za vinsko klet, ki je izračunala 

ogljični odtis svojih proizvodov. Projekt je vključeval različne elemente za zmanjšanje porabe energije 

in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov: obrat za proizvodnjo geotermalne energije za hlajenje, 

fotonapetostno napravo, toplarno na lesno biomaso in več naložb v varčevanje z energijo (sistem za 

zajemanje sončne svetlobe, ventilacijski sistem, stolp za hlajenje z izhlapevanjem). Leta 2015 je 

podjetje proizvedlo 68 % energije, ki jo je porabilo. Rezultat projekta je bilo tudi zmanjšanje 

ogljičnega odtisa na steklenico vina.  

Poleg povečanja okoljske smotrnosti so se izboljšali tudi gospodarski rezultati podjetja, kar je 

omogočilo tudi povečanje števila zaposlenih (z 8 januarja 2011 na 20 decembra 2016).  

Manjši projekti na področju energije iz obnovljivih virov v Bolgariji, ki so bili prilagojeni potrebam 

kmetov 

Naložbena projekta na majhnih kmetijah, ki ju je Sodišče obiskalo v Bolgariji (12,5 ha in 4 ha), 

poudarjata potencial projektov na področju energije iz obnovljivih virov, financiranih iz EKSRP, čeprav 

v manjšem obsegu. Pri obeh projektih se je električna energija iz fotonapetostnih celic uporabljala za 

poganjanje namakalne črpalke za ekološko pridelavo lešnikov in gomoljik ter za električno 

razsvetljavo v skladišču za ekološko pridelano sadje. Oba projekta sta se izvajala na območju zunaj 

vasi, ki ni priključeno na omrežje, zato so fotonapetostne naprave štele za gospodarno in okolju 

prijazno rešitev, prilagojene potrebam kmetov. Ekološka pridelava lešnikov in gomoljik ponuja 

priložnosti ne le za kmete, ampak tudi za regijo, da ustvari nove poslovne priložnosti. 



Države članice s svojimi izbirnimi postopki niso zagotovile, da so bili izbrani najprimernejši 

projekti, … 

78. Države članice morajo določiti izbirna merila za projekte, da zagotovijo, da se finančna 

sredstva za razvoj podeželja porabijo na najboljši način. Sodišče je ugotovilo, da obiskane 

države članice niso vedno upoštevale tega načela.  

79. Sodišče je preučilo izbirna merila in procese v programskem obdobju 2014–2020 ter 

ugotovilo, da so štiri od petih obiskanih držav članic61 uporabljale izbirna merila, ki so bila do 

neke mere ustrezna za zagotavljanje, da imajo projekti, ki omogočajo uporabo energije iz 

obnovljivih virov in trajnostni razvoj podeželja, prednost: na primer projekti, za katere se 

pričakuje, da bodo imeli pozitivne učinke na diverzifikacijo dohodkov in okolje, uporabo 

lokalno pridelanih in predelanih surovin (goriva iz biomase) ali upoštevanje lokalnih strategij 

in vključenost lokalnega prebivalstva. Vendar so ta prizadevanja delno ovirali slabi izbirni 

postopki. Sodišče meni, da so Avstrija, Bolgarija, Italija (Toskana) in Francija (Spodnja 

Normandija – samo za ukrepe na področju gozdarstva) uporabljale nezahtevne sisteme 

točkovanja z minimalnimi pragovi, ki jih je bilo mogoče doseči z izpolnjevanjem samo enega 

ali nekaterih meril. 

… zaradi česar so nekateri projekti na področju energije iz obnovljivih virov zagotavljali le 

obrobne koristi za podeželska območja 

80. Slabosti izbirnega procesa lahko privedejo do financiranja projektov, ki zagotavljajo 

gospodarsko korist za nosilce projektov, vendar imajo majhen vpliv na podeželska področja. 

To velja za nekatere projekte, obiskane med revizijo. Finančna podpora se ni vedno 

uporabljala za ustvarjanje delovnih mest ali spodbujanje dodatnih poslovnih priložnosti, za 

izboljšanje stanja obstoječih kmetijskih ali gozdarskih gospodarstev ali za zagotavljanje 

energetskih storitev podeželskemu prebivalstvu (glej okvir 10).  

61 Vse obiskane države članice z izjemo Bolgarije so uporabljale relevantna merila. 



Okvir 10 – Projekti na področju energije iz obnovljivih virov z obrobnimi koristmi za razvoj 

podeželja  

Obrobne koristi fotonapetostnih projektov v Bolgariji za podeželska območja 

Kot je navedeno v okviru 2, je Bolgarija več kot 90 % svoje podpore iz EKRSP za energijo iz obnovljivih 

virov v programskem obdobju 2007–2013 porabila za fotonapetostne projekte, kljub temu, da ji je 

bilo priporočeno, naj tega ne stori, in kljub omejitvam zmogljivosti omrežja.62 

V Bolgariji so trije obiskani projekti na področju energije iz obnovljivih virov prejeli podporo iz EKSRP 

za ustanovitev in razvoj mikropodjetij in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti. Vsak od projektov je 

ustvaril eno delovno mesto za vzdrževanje in varovanje objektov. Vsi trije projekti so bili odvisni od 

preferencialnih plačil zagotovljenih odkupnih cen in niso zagotavljali drugih poslovnih priložnosti ali 

storitev, zaradi česar niso ustvarili večjih koristi za razvoj podeželja.  

81. Obiski projektov so potrdili pozitiven vpliv nekaterih vrst projektov na področju energije 

iz obnovljivih virov na razvoj podeželja, s čimer so upravičili finančno podporo v okviru 

EKSRP. Toda ker obstaja tudi več drugih programov podpore za energijo iz obnovljivih virov, 

projekti, ki ne prispevajo k cilju v zvezi z energijo iz obnovljivih virov in splošnemu cilju v zvezi 

z razvojem podeželja, ne bi smeli prejemati podpore iz EKSRP.  

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

82. V zakonodajnih dokumentih EU in dokumentih EU o politikah je poudarjena namera za 

izkoriščanje potencialnega pozitivnega vpliva naložb v energijo iz obnovljivih virov na razvoj 

podeželja. Študije potrjujejo, da ima lahko energija iz obnovljivih virov pozitivne učinke na 

trajnostni razvoj podeželja, vendar obstajajo tudi okoljska in socialno-ekonomska tveganja, 

povezana z uporabo nekaterih vrst energije iz obnovljivih virov.  

83. V reviziji Sodišča je bil preučen okvir za energijo iz obnovljivih virov s poudarkom na 

načinu vključevanja vidikov razvoja podeželja. Sodišče je preučilo tudi okvir politike razvoja 

62 GD ENER, Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive for the European Commission 
(Vmesna ocena direktive o energiji iz obnovljivih virov za Evropsko komisijo), april 2015, str. 38. 



podeželja in njegovo izvajanje v državah članicah, da bi ocenilo, ali je podpora iz EKSRP za 

energijo iz obnovljivih virov dejansko prispevala k trajnostnemu razvoju podeželja.  

84. Na podlagi revizijskega dela Sodišča je mogoče priti do zaključka, da ima financiranje 

projektov na področju energije iz obnovljivih virov znaten potencial za omogočanje 

trajnostnega razvoja podeželja, vendar za zdaj ta potencial ostaja večinoma neizkoriščen. 

85. Sodišče je ugotovilo, da razsežnost uporabe energije iz obnovljivih virov, ki se nanaša na 

razvoj podeželja, ni bila ustrezno upoštevana v sedanjem okviru politike Komisije in držav 

članic. Zato priložnosti uporabe energije iz obnovljivih virov na podeželskih območjih niso 

bile dovolj izkoriščene. Komisija je nedavno predlagala nekatere spremembe okvira politike 

za energijo iz obnovljivih virov, s katerimi bi se lahko to stanje izboljšalo (odstavki 24 do 31).  

Priporočilo 1 – Preverjanje prihodnje politike za energijo iz obnovljivih virov z vidika 

njenega učinka na podeželje 

Komisija in države članice naj pri zasnovi prihodnje politike za energijo iz obnovljivih virov 

upoštevajo okoliščine in potrebe podeželske skupnosti in gospodarstva, upoštevajo naj 

morebitne pozitivne in negativne učinke politike ter zagotovijo, da so izidi politike pravični za 

podeželska območja. 

Zato naj Komisija v sodelovanju z državami članicami razvije ustrezen mehanizem, ki bi lahko 

temeljil na mehanizmu preverjanja učinkov na podeželje, kot je predviden v „usmeritvi 

politike 1“ Deklaracije iz Corka 2.0 iz leta 2016.  

Komisija naj ta instrument vključi v postopek posvetovanja z državami članicami o celovitih 

nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih, ki jih je treba Komisiji predložiti do 

1. januarja 2019, in usmerja države članice pri njegovi uporabi. 

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2019. 

86. Poleg tega za bioenergijo, ki je tista energija iz obnovljivih virov, ki je najbolj očitno 

povezana s podeželskimi območji, socialno-ekonomska tveganja, povezana z njeno uporabo, 

v sedanjih ali predlaganih okvirih politike Komisije niso dovolj obravnavana. Zaradi 

kombinacije ciljev v zvezi z energijo iz obnovljivih virov, javnih programov podpore in 



ohlapnih trajnostnih meril za bioenergijo obstaja tveganje, da se bo uporaba biomase za 

pridobivanje energije iz obnovljivih virov povečala, ne da bi se zagotovila zadostna jamstva 

za trajnostno pridobivanje biomase (odstavki 32 do 41). 

Priporočilo 2 – Izboljšan okvir za trajnostno rabo bioenergije 

Komisija naj v sodelovanju s sozakonodajalcema prihodnji okvir politike za bioenergijo 

zasnuje tako, da bo zagotavljal zadostno zaščito pred netrajnostnim pridobivanjem biomase 

za energijo. Okvir bi moral priznavati in obravnavati tveganja za trajnost, ki jih pomeni 

povečanje uporabe bioenergije zaradi ciljev in programov finančne podpore, ter zagotavljati 

blaženje s tem povezanih okoljskih in socialno-ekonomskih tveganj.  

Ciljni rok za uresničitev: leto 2020. 

87. Komisija ni zagotovila jasnih navodil o tem, kako bi lahko podpora iz EKSRP za energijo iz 

obnovljivih virov privedla do dodane vrednosti na evropski ravni in kako bi morala 

dopolnjevati obstoječe programe financiranja na ravni EU in nacionalni ravni. Zato obstaja 

tveganje, da bo EKSRP enostavno postal še en vir financiranja energije iz obnovljivih virov, ki 

se ne bo prednostno osredotočal na razvoj podeželja. 

88. Komisija je izdala celovita navodila za države članice o oblikovanju in izvajanju njihovih 

programov razvoja podeželja. Vendar so obiskane države članice delno zaradi pomanjkanja 

jasne vizije v zvezi s podporo iz EKSRP za energijo iz obnovljivih virov sprejele le zelo splošen 

strateški pristop k podpori za energijo iz obnovljivih virov in niso dovolj usklajevale podpore 

iz EKSRP z različnimi drugimi viri financiranja za energijo iz obnovljivih virov na ravni EU in na 

nacionalni ravni, da bi povečale njen vpliv na podeželskih območjih. Poleg tega je Sodišče 

ugotovilo, da se ukrepi za energijo iz obnovljivih virov v EU niso usklajeno uvrščali v 

prednostna področja, kar se ne zdi optimalno, vendar meni, da je to predvsem težava, ki se 

nanaša na spremljanje in vrednotenje (odstavki 49 do 58). 

Priporočilo 3 – Jasna navodila o vlogi EKSRP pri podpori za energijo iz obnovljivih virov  

Komisija naj pri zasnovi svoje prihodnje politike za razvoj podeželja določi, kaj bi bilo treba 

doseči z naložbami EKSRP v energijo iz obnovljivih virov, kako bi morale te naložbe prinesti 



dodano vrednost na podeželskih območjih in kako bi moral EKSRP dopolnjevati obstoječe 

programe financiranja energije iz obnovljivih virov na ravni EU in nacionalni ravni.  

V tem kontekstu naj Komisija uporabi izkušnje iz relevantnih dobrih praks, ugotovljene med 

revizijo Sodišča (glej okvir 7, okvir 8 in okvir 9), pa tudi podobne izkušnje, opisane v študiji 

OECD z naslovom Linking Renewable Energy to Rural Development (Povezovanje energije iz 

obnovljivih virov z razvojem podeželja) (glej okvir 1). 

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2018. 

89. Pri pripravi poročil je za Komisijo in države članice razpoložljivost relevantnih in 

zanesljivih informacij o spremljanju in vrednotenju ključna za izboljšanje izvajanja podpore iz 

EKSRP za energijo iz obnovljivih virov. Toda kljub nekaterim primerom dobre prakse za 

programsko obdobje 2007–2013 ni na voljo celovitih informacij o spremljanju in vrednotenju 

podpore za projekte na področju energije iz obnovljivih virov iz EKSRP in drugih skladov EU 

(odstavki 60 do 65). 

90. Komisija je za programsko obdobje 2014–2020 izdala smernice za podporo držav članic 

pri poročanju in vrednotenju. Toda različni pristopi držav članic k določanju primarnih in 

sekundarnih prispevkov projektov ter uvrščanju ukrepov in vrst projektov bodo negativno 

vplivali na uspešnost spremljanja in vrednotenja. Glavni kazalniki, ki se nanašajo na energijo 

iz obnovljivih virov v programskem obdobju 2014–202063, imajo zaradi svojega omejenega 

obsega in težav, povezanih z metodologijo, omejeno informativno vrednost. Države članice 

so lahko uporabljale relevantne dodatne kazalnike, vendar jih je to storilo le nekaj. Te 

omejitve zahtevajo dodatna prizadevanja izvajalcev vrednotenja v državah članicah ter lahko 

povzročijo neskladno poročanje in zamude po vsej EU (odstavki 67 do 71). 

91. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 16/201764 že poudarilo, naj Komisija zagotovi, da bo 

izboljšano letno poročanje o izvajanju leta 2019 dalo jasne in celovite informacije o dosežkih 

63 T16 – Naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov skupaj 
R15 – Energija iz obnovljivih virov, proizvedena s podprtimi projekti. 

64 Priporočili 3 in 4 Posebnega poročila št. 16/2017. 



programov, ter naj točneje opredeli različne vrste kazalnikov za programsko obdobje po 

letu 2020. 

Priporočilo 4 – Enostavnejši in bolj smiseln okvir spremljanja in vrednotenja 

Kar zadeva podporo iz EKSRP za energijo iz obnovljivih virov, naj Komisija od držav članic 

zahteva, da v razširjenih letnih poročilih o izvajanju za leto 2019 zagotovijo ustrezne 

informacije o programskih dosežkih projektov na področju energije iz obnovljivih virov. 

Informacije bi morale Komisiji omogočati, da se seznami s tem, koliko odhodkov EKSRP je 

bilo izplačanih za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, z obstoječo energetsko 

zmogljivost ali količino energije, proizvedene v okviru takih projektov. 

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2018. 

92. Države članice so odgovorne, da izbor projektov usmerjajo glede na prioritete EU in 

lastne cilje v skladu s svojo strategijo. V ta namen bi morale oblikovati in uporabljati jasna, 

relevantna in objektivna merila za upravičenost in izbirna merila, skupaj z objektivnimi, 

pravičnimi in transparentnimi postopki. Komisija je v zvezi s tem izdala navodila, na primer v 

obliki seminarjev in smernic.65 

93. Obiskani projekti so proizvajali energijo za lastno porabo nosilcev projektov ali za oskrbo 

tretjih oseb ali pa so posredno podpirali uporabo energije iz obnovljivih virov (odstavki 74 

do 77). Toda visoki zneski proračunskih sredstev za prednostno področje 5C so skupaj z 

nizkimi stopnjami izvajanja (glej odstavek 48) in slabimi izbirnimi postopki (odstavka 78 in 

79) pomenili tveganje, da bo podpora iz EKSRP dodeljena za projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov, ki ne bodo zagotavljali jasne koristi za podeželska območja, na katerih se 

bodo izvajali, da bi se preprečila sprostitev predvidenih sredstev. 

65 Evropska komisija, Draft Guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the 
programming period 2014 – 2020 and FAQs (Osnutek smernic o pogojih za upravičenost in 
izbirnih merilih za programsko obdobje 2014–2020 ter pogosta vprašanja). Izbirna merila 
(https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-
more-performant-rd-policy_en). 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_en


Priporočilo 5 – Boljše izbiranje projektov ob upoštevanju dodane vrednosti za podeželska 

območja in izvedljivosti projektov 

Da bi Komisija zmanjšala tveganja, povezana z visokimi zneski proračunskih sredstev za 

prednostno področje 5C ter nizkimi stopnjami izvajanja in slabimi izbirnimi postopki, naj v 

sodelovanju z državami članicami poudari nujnost uporabe relevantnih izbirnih postopkov, 

da bi zagotovila podporo le za rentabilne projekte na področju energije iz obnovljivih virov, ki 

bodo nedvomno koristni za trajnostni razvoj podeželja.  

Ciljni rok za izvedbo: konec leta 2018. 

 

To poročilo je sprejel senat I, ki ga vodi Phil WYNN OWEN, član Evropskega računskega 

sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 10. januarja 2018. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Predsednik 



PRILOGA I 

Analiza: Ali okvir EU za trajnostno rabo bioenergije dovolj zmanjšuje okoljska in socialno-

ekonomska tveganja, povezana z njeno rabo? 

A1. Sodišče je preučilo, ali (in koliko) okvir EU za trajnostno rabo bioenergije obravnava 

16 okoljskih in socialno-ekonomskih tveganj, povezanih z uporabo bioenergije. 

Komisija je predlagala spremembe sedanjega okvira za trajnostno rabo bioenergije … 

A2. Veljavna zakonodaja EU66 določa trajnostna merila za biogoriva in tekoča biogoriva. 

Odkar so bila ta merila leta 2009 sprejeta, leta 2015 pa spremenjena, potekajo razprave o 

trajnostnosti bioenergije. Zato je Komisija v svežnju „Čista energija za vse Evropejce” določila 

trajnostna merila, ki bi se uporabljala tudi za druge vrste bioenergije, kot je bioenergija iz 

goriv iz trdne in plinaste biomase (glej tabelo A1). 

Tabela A1 – Na kratko o predlaganem okviru za trajnostno rabo bioenergije 

Predlagana trajnostna merila 

Trajnostna merila1 v zvezi s proizvodnjo goriv iz biomase Merila za prihranke emisij 
toplogrednih plinov 

iz kmetijstva iz gozdarstva 

- minimalen delež prihrankov 
emisij toplogrednih plinov za 
različne vrste obratov glede na 
datum začetka obratovanja (glej 
tudi odstavek A4 o vprašanjih 
glede obračunavanja) 

- prepovedano je pridobivati 
biomaso za energijo iz nekaterih 
vrst zemljišč (npr. zemljišč 
velikega pomena za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, zemljišč 
z visoko zalogo ogljika in šotišč) 

- vzpostavljeni bi morali biti zakoni ter 
sistemi spremljanja in izvrševanja za 
zagotovitev, da se spoštujejo nekatere 
prakse gospodarjenja z gozdovi 

- države ali regije, ki dobavljajo gozdno 
biomaso v EU, morajo izpolnjevati več 
zahtev za LULUCF, vključno z ratifikacijo 
Pariškega sporazuma, sprejeti zaveze in 
ukrepe za ohranjanje in povečevanje 
zalog in ponorov ogljika ter imeti 
vzpostavljen sistem poročanja za emisije 
toplogrednih plinov 

člen 26(2)–26(4) člen 26(5)–26(6) člen 26(7) 

66 Direktiva o energiji iz obnovljivih virov in Direktiva 2009/30/ES. Leta 2015 sta bili ti direktivi 
spremenjeni, in sicer je bilo vanju vključeno obravnavanje vprašanja posredne spremembe rabe 
zemljišč, ki jo povzroči proizvodnja biogoriv na osnovi hrane. 



Druge določbe, ki lahko vplivajo na trajnostnost bioenergije 

Zahteve glede energijske 
učinkovitosti 

- potreba po uporabi visokoučinkovite tehnologije 
soproizvodnje za obrate, ki proizvajajo električno 
energijo z zmogljivostjo >= 20 MW 

člen 26(8) 

Omejitev uporabe poljščin 
za prehrano ali krmnih 
rastlin 

- uporaba poljščin, ki se uporabljajo za prehrano ali 
krmo, za proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv bi 
morala biti omejena na 7 % in bi morala biti 
leta 2030 zmanjšana na 3,8 % 

člen 7 

Cilj glede ogrevanja in 
hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov 

- delež energije iz obnovljivih virov, dobavljene za 
ogrevanje in hlajenje, bi se moral vsako leto 
povečati za 1 % 

člen 23 

Cilj glede energije iz 
„naprednih biogoriv” 

- minimalni delež energije iz „naprednih biogoriv” 
(navedenih v Prilogi IX), iz tekočih in plinastih goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
namenjenih uporabi v prometu, iz fosilnih goriv iz 
odpadkov in iz električne energije iz obnovljivih 
virov v skupni količini goriv, namenjenih uporabi v 
prometu, bi moral biti leta 2021 1,5 % in se 
leta 2030 povečati na 6,8 %. 

člen 25(1) 

1 Trajnostna merila se uporabljajo za obrate, ki proizvajajo električno energijo, energijo za 
ogrevanje in hlajenje ali goriva z zmogljivostjo 20 MW ali več (trdna biomasa) in z električno 
zmogljivostjo 0,5 MW ali več (plinasta biomasa). Države članice lahko uporabljajo merila za 
obrate z manjšo zmogljivostjo. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

… vendar je področje uporabe predloga omejeno … 

A3. Okvir za trajnostno rabo ne zajema vse biomase, ki se proizvaja in uporablja v EU. 

Nanaša se samo na biomaso, ki se uporablja za energetske namene, pri čemer so nekatere 

kmetijske rastline ali uporabe izključene, število zajetih obratov pa omejeno.  

(i) Poljščine, predvidene za proizvodnjo bioplina za električno energijo, niso zajete v 

člen 7(1). 

(ii) Bioplin za uporabo v prometnem sektorju ni zajet v merilih za prihranek emisij 

toplogrednih plinov (člen 26(7)). 



(iii) Ta merila se uporabljajo le za obrate, ki presegajo neko zmogljivost. Industrijski sektor ni 

največji porabnik trdne biomase, saj se je večina porabi za ogrevanje stanovanj.67 Poleg 

tega je bil prag v višini 20 MW za goriva iz trdne biomase določen zgolj na podlagi 

podatkov o obratih, ki uporabljajo lesne sekance68, čeprav se samo 32 % trdne biomase 

porabi v obliki lesnih sekancev v obratih z zmogljivostjo, večjo od 1 MW.69 Prag v višini 

0,5 MW za obrate za pridobivanje bioplina pomeni, da obstaja tveganje, da se bodo 

merila uporabljala le za zelo omejeno število obratov za pridobivanje bioplina, saj imajo 

obrati, ki temeljijo na kmetijskih surovinah, povprečno električno zmogljivost 450 kW.70 

… vključuje nerešena vprašanja glede obračunavanja, povezana z emisijami toplogrednih 

plinov … 

A4. Izračunavanje ravni emisij toplogrednih plinov iz proizvodnje bioenergije je težavna 

naloga. Najpomembnejša vprašanja so opisana v nadaljevanju. Ta vprašanja niso zajeta v 

predlogu druge direktive o energiji iz obnovljivih virov, obravnavana pa bi morala biti v 

predlogu Komisije o LULUCF. 

67 Statistični podatki o porabi trdne biomase kažejo, da samo poraba v stanovanjskem sektorju 
(razen porabe peletov) predstavlja 39 % skupne porabe trdne biomase. Tej številki bi bilo treba 
dodati delež, ki ga v porabi predstavljajo „peleti” (ob upoštevanju, da se 65 % lesnih peletov v 
EU porabi za ogrevanje stanovanj) in „druga trdna biogoriva (majhna poraba lesnih sekancev, 
črne lužine itd.)“, ki se ne uporabljajo v industrijskih obratih. 

68 Na ravni EU ni podatkov o številu elektrarn, ki uporabljajo trdno biomaso (zlasti za obrate, ki 
uporabljajo pelete in druga trdna biogoriva (majhna uporaba lesnih sekancev, črne lužine itd.), 
niti o njihovi velikosti, vendar je na voljo nekaj podatkov o obratih, ki uporabljajo lesne sekance. 
Obrati, ki uporabljajo lesne sekance, z zmogljivostjo, večjo od 20 MW, po navedbah v celovitem 
poročilu Evropskega združenja za biomaso (AEBIOM) za leto 2016 predstavljajo 16 % skupnega 
števila obratov, ki uporabljajo ta material kot surovino; samo ti obrati porabijo 75 % biomase iz 
lesnih sekancev. 

69 AEBIOM, Statistical report 2016 (Statistično poročilo za leto 2016), str. 68 (izračunano). 

70 Razpoložljive informacije o številu in zmogljivosti obratov za pridobivanje bioplina v EU so zelo 
omejene. V statističnem poročilu Evropskega združenja za bioplin (EBA) za leto 2016 (str. 8) je za 
obrate, ki temeljijo na kmetijskih surovinah, navedena povprečna električna zmogljivost 450 kW. 



(i) Na ravni posameznih obratov: neposredne emisije ogljikovega dioksida, povezane z 

zgorevanjem biomase, niso upoštevane pri analizi življenjskega kroga71 za izračune 

emisij toplogrednih plinov v direktivi o energiji iz obnovljivih virov. Zato se implicitno 

domneva, da s ponovno rastjo rastlin poteka skoraj takojšnja absorpcija ogljika. Vendar 

ta predpostavka ni pravilna v primeru lesne biomase, in sicer zaradi časa, ki ga drevesa 

potrebujejo, da zrastejo v odraslo drevo, in ker se ne upoštevata absorpcija in 

sproščanje ogljika, do katerih bi prišlo na zemljišču, če se ne bi uporabljalo za 

proizvodnjo biomase. To je podrobneje opisano v okviru A1.  

(ii) Na ravni nacionalnega obračunavanja emisij toplogrednih plinov: v skladu z veljavnimi 

nacionalnimi pravili za obračunavanje emisij toplogrednih plinov iz Kjotskega protokola 

zgorevanje biomase v energetskem sektorju šteje za ničelno, ob predpostavki, da se 

vsaka nastala sprememba zaloge ogljika obračuna kot emisija v sektorju LULUCF72. 

Namen tega je preprečiti, da bi se te emisije štele dvakrat. Po drugi strani pa sektor 

LULUCF še ni v celoti vključen v cilj EU glede zmanjšanja domačih toplogrednih plinov do 

leta 2020, zato se emisije toplogrednih plinov iz zgorevanja biomase trenutno ne 

obračunavajo v nobenem sektorju. Komisija je julija 2016 predlagala uredbo, ki bi 

določala, da se emisije in odvzemi toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti v 

sektorju LULUCF, od leta 2021 vključijo v okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030.73  

Okvir A1 – Ali je uporaba lesne biomase ogljično nevtralna?32 

Pri sežiganju lesa za proizvodnjo energije so emisije ogljika na enoto proizvedene energije običajno 

večje kot pri sežiganju fosilnih goriv.  

71 Analiza življenjskega kroga je instrument za sistematično vrednotenje okoljskih vidikov sistema 
proizvodov ali storitev v vseh fazah njihovega življenjskega kroga. Žal pa metode analize 
življenjskega kroga ne morejo ustrezno ponazoriti učinkov rabe zemljišč. 

72 LULUCF pomeni rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvo; za podrobnejšo razlago 
glej glosar. 

73 COM(2016) 479 final in SWD(2016) 249 final. 



To pomeni, da se v fazi uporabe biomase (tj. pri sežiganju biomase za proizvodnjo energije) okoljske 

koristi bioenergije v obliki manjših emisij toplogrednih plinov ne morejo uresničiti. Namesto tega je 

treba koristi doseči med proizvodnjo biomase, bodisi z zmanjšanjem emisij (zlasti pri uporabi 

odpadkov in ostankov, ki bi, če se ne bi zbirali za proizvodnjo energije, izločali ogljik v ozračje) bodisi s 

povečanjem ponorov ogljika (npr. če se s proizvodnjo biomase za energijo pospeši rast rastlin, kar je 

znano kot „dodatna” biomasa).  

Znanstveniki niso enotni glede ustreznega časovnega obdobja, v katerem se lahko pričakujejo 

okoljske koristi bioenergije (obdobje povrnitve ogljika). Kratkoročno lahko sežiganje biomase iz lesnih 

odpadkov ali ostankov privede do znatnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Vendar se s sečnjo 

gozdov predvsem za energetske namene poveča vsebnost CO2 v ozračju, tudi če se nasadijo nova 

drevesa, saj novonasajena drevesa ne morejo absorbirati enake količine ogljika kot odrasla drevesa. 

To, da se količina CO2, ki se sprosti med sežiganjem, znova zajame, pa lahko traja precej časa. To 

lahko povzroči celo nepopravljive globalne spremembe podnebja iz enega stabilnega stanja v 

drugega pri višji temperaturi („prelomne točke v podnebnem sistemu”). Nekateri znanstveniki trdijo, 

da dolžina obdobja povrnitve ogljika dejansko ni pomembna, če se na koncu absorbirajo vse emisije 

CO2. 

Nadaljnje razprave se nanašajo na ustrezne referenčne scenarije. Po mnenju znanstvenega odbora 

Agencije za okolje je osnovna napaka predpostavke o splošni ogljični nevtralnosti biomase ta, da se 

ne upoštevajo proizvodnja in uporabe biomase, ki bi nastala na zemljišču, če se ne bi uporabljalo za 

proizvodnjo bioenergije (obratni scenarij). Zato odbor priporoča, da se za porabo bioenergije 

uporabljajo samo biomasa iz dodatno posajenih rastlin in odpadki, tj. biomasa, ki bi se sicer razkrojila 

v gozdu. Drugi znanstveniki se ne strinjajo s tem in trdijo, da je sečnja gozdov za bioenergijo 

sprejemljiva, saj bi se gozdovi sekali v vsakem primeru. 

… in ne obravnava v celoti tveganja za trajnostnost bioenergije 

A5. Statistični podatki potrjujejo, da se proizvodnja biomase iz gozdarstva in kmetijstva v 

absolutnem smislu povečuje.74 Gozdovi v EU, tj. neto ponor ogljika, se povečujejo. S tem 

povečevanjem se vsako leto izniči ekvivalent približno 10 % emisij toplogrednih plinov EU, ki 

74 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-
_renewable_energy_production 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production


ne izhajajo iz dejavnosti v sektorju LULUCF. Vendar pa bi se z znatnim povečanjem 

povpraševanja po bioenergiji lahko ogrozila ta zmogljivost absorpcije in povečala druga 

tveganja za trajnostnost. 

A6. Sodišče je med analizo ugotovilo, da v okviru za trajnostno rabo, kot je določen v 

predlogu druge direktive o energiji iz obnovljivih virov, 16 okoljskih in socialno-ekonomskih 

tveganj, ki jih je opredelilo, ni v celoti obravnavanih. V predlogu druge direktive o energiji iz 

obnovljivih virov so obravnavana samo tri od šestnajstih opredeljenih tveganj, dve pa sta 

obravnavani v drugih zakonodajnih aktih; šest tveganj je obravnavanih delno, pet pa jih ni 

obravnavanih (glej tabeli A2 in A3). Glavna tveganja, ki niso obravnavana ali so obravnavana 

le delno, so: 

(i) intenzifikacija gozdarskih praks (glej tabelo A2, tveganja 1(c), 2(c) in 3(c)). Komisija ni 

predlagala, da bi obstoječe prostovoljne zahteve glede trajnostnosti postale obvezne. 

Ker ni zavezujočih standardov, ki bi zagotavljali enako in visoko raven praks trajnostnega 

gospodarjenja z gozdovi75, predlog temelji na prostovoljnih pobudah v državah članicah 

EU (kot je Forests Europe) in državah, ki niso članice EU in dobavljajo biomaso v EU;  

(ii) intenzifikacija kmetijskih praks (glej tabelo A2, tveganja 1(b), 2(b) in 3(b)). V sedanji 

direktivi o energiji iz obnovljivih virov trajnostna merila za biogoriva izrecno uvajajo 

standarde za ohranjanje zemljišč v dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih.76 Ta zahteva ni 

bila vključena v predlog druge direktive o energiji iz obnovljivih virov. Zato relevantni 

okoljski standardi niso obvezni za območja, ki se ne preverjajo v okviru skupne kmetijske 

politike. Prav tako taki standardi ne obstajajo za biomaso, pridobljeno zunaj EU; 

(iii) kaskadna uporaba (glej tabelo A3, tveganje 6(a)). V skladu z logiko krožnega 

gospodarstva bi bilo treba les pred ponovno uporabo, recikliranjem in končnim sežigom 

75 Ocena učinka SWD(2016) 418 final. 

76 V skladu s členom 17(6) direktive o energiji iz obnovljivih virov se zahteve v zvezi z navzkrižno 
skladnostjo uporabljajo za kmetijska zemljišča, ki se uporabljajo za proizvodnjo biogoriv in 
tekočih biogoriv. Nekatere od teh zahtev so povezane z varstvom tal, ohranjanjem organskih 
snovi v tleh in sestave tal, preprečevanjem slabšanja stanja habitatov in gospodarjenjem z 
vodami. 



za pridobivanje energije dobro izkoristiti. To načelo, znano kot načelo kaskadne 

uporabe, daje prednost uporabam višje vrednosti in spodbuja uporabo za energijo samo 

takrat, ko so izkoriščene vse druge možnosti. Vendar se to načelo uporabi le, če je 

gospodarsko smiselno. Močne spodbude politike za uporabo biomase kot vira energije 

iz obnovljivih virov, kot so finančna podpora in ambiciozni cilji, lahko izkrivljajo to logiko. 

To tveganje v predlogu Komisije ni obravnavano.  

A7. Določitev ciljev glede energije iz obnovljivih virov v kombinaciji z javnimi programi 

podpore za bioenergijo spodbuja uporabo bioenergije. To vse od začetka tega tisočletja velja 

zlasti za promet in proizvodnjo električne energije. Del te biomase se uvaža: EU je leta 2015 

uvozila 34 % peletov in 9,5 % tekočih biogoriv, ki jih je porabila.77 Ker niso bili sprejeti 

zadostni zaščitni ukrepi (ohlapna trajnostna merila), Sodišče meni, da obstaja tveganje, da bo 

predlog druge direktive o energiji iz obnovljivih virov spodbujal proizvodnjo in uporabo 

bioenergije z ambicioznimi cilji glede energije iz obnovljivih virov in finančnimi spodbudami, 

kar lahko dolgoročno privede do večje uporabe netrajnostne biomase. Zato predlagani okvir 

ne zagotavlja ustrezne podlage za zadostno zaščito podeželskih območij pred ugotovljenimi 

okoljskimi in socialno-ekonomskimi tveganji niti za povečevanje njihovega potenciala za 

dodaten trajnostni razvoj. 

77 AEBIOM, Statistical report 2016 (Statistično poročilo za leto 2016), str. 121 in 147 (izračunano). 



Slika A1 – Prikaz emisij toplogrednih plinov vzdolž oskrbovalne verige v primerjavi z 

referenčnimi emisijami fosilnih goriv za najbolj reprezentativne postopke proizvodnje iz 

trdne biomase 

 

Opomba: Vrednosti ne vključujejo zgorevanja ter vseh emisij in odvzemov biogenega ogljika v 
oskrbovalni verigi, razen metana. Vrednosti temeljijo na privzetih vrednostih emisij toplogrednih 
plinov.  
SRC = hitro rastoči panjevci.  
(a) Izračuni temeljijo na podatkih o toplogrednih plinih iz gojenja evkaliptusov na tropskih območjih.  
(b) Podatki temeljijo na gojenju topolov v EU brez uporabe sintetičnih gnojil.  
(c) Deblovina (zemeljski plin) = peleti, proizvedeni z uporabo zemeljskega plina kot procesnega 
goriva, vsi drugi postopki proizvodnje temeljijo na lesu kot procesnem gorivu. 
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Vir: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input values 
and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767 (Postopki 
proizvodnje energije iz trdne in plinaste biomase: vhodne vrednosti in emisije toplogrednih plinov, 
izračunane v skladu z metodologijo iz COM(2016) 767), EUR 27 215 EN, doi:10.2790/27 486, str. 131 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104 759/ld1a27 215enn.pdf).  

Slika A2 – Prikaz prihrankov toplogrednih plinov za najbolj reprezentativne postopke 

proizvodnje bioplina in biometana 

 

Opomba: Vrednosti ne vključujejo zgorevanja ter vseh emisij in odvzemov biogenega ogljika v 
oskrbovalni verigi, razen metana. Vrednosti temeljijo na privzetih vrednostih emisij toplogrednih 
plinov. Vrednosti, višje od 100 %, predstavljajo sisteme, v katerih dobropisi zaradi izboljšanega 
kmetijskega gospodarjenja več kot odtehtajo morebitne emisije vzdolž oskrbovalne verige. Za 
ponazoritev so vključene tudi vrednosti, pridobljene za sočasno razgradnjo mešanice 70 % (mokre 
mase) gnoja in 30 % (mokre mase) koruze. 

Vir: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input values 
and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767 (Postopki 
proizvodnje energije iz trdne in plinaste biomase: vhodne vrednosti in emisije toplogrednih plinov, 
izračunane v skladu z metodologijo iz COM(2016) 767), EUR 27 215 EN, doi:10.2790/27 486, str. 141 
(prilagojeno) 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104 759/ld1a27 215enn.pdf).  
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Tabela A2 – Obseg obravnavanja tveganj, povezanih s proizvodnjo biomase 

Tveganja za trajnost  Tveganja, obravnavana v merilih za trajnostnost in prihranke toplogrednih plinov iz predloga 
druge direktive o energij iz obnovljivih virov? 

Povezani okvir politike EU 

O
ko

ljs
ka

 

(1
) Z

m
an

jša
nj

e 
bi

ot
sk

e 
ra

zn
ov

rs
tn

os
ti 

 

1(a) zaradi neposredne 
spremembe rabe zemljišč 
(npr. krčenje gozdov, izguba 
zavarovanih območij) 

Da:  
člen 26(2)(a), (b) in (c); člen 26(3)(b) in (c); člen 26(5)(a)(ii), (iii) in (iv); člen 26(5)(b)(ii), (iii) in (iv) 

Strategija EU za biotsko 
raznovrstnost:  

Direktiva 2009/147/ES o pticah, 
Direktiva 92/43/EGS o habitatih, 
Uredba (EU) št. 1143/2014 o 
invazivnih tujerodnih vrstah 

1(b) zaradi intenzifikacije 
kmetijskih praks (npr. izguba 
raznovrstnosti kmetijskih 
rastlin) 

 
Delno obravnavano v členu 7(1), v katerem je določena omejitev uporabe poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano in krmo, za biogoriva in tekoča biogoriva ter goriva iz biomase za 
uporabo v prometu. Toda ta omejitev ne velja za uporabo kmetijskih rastlin za biogorivo za 
električno energijo. Poleg tega so bile zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo (člen 17(6) 
direktive o energiji iz obnovljivih virov) izbrisane. 

Skupna kmetijska politika:  
Uredba Sveta št. 1306/2013, 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 
št. 809/2014, 
Delegirana uredba Komisije (EU) 
št. 640/2014  

1(c) zaradi intenzifikacije 
gospodarjenja z gozdovi 

Delno obravnavano v členu 26(5)(a)(iv) in členu 26(5)(b)(iv), vendar niso uvedeni dodatni ukrepi 
za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Člen 26(5) v celoti temelji na veljavni zakonodaji in 
načrtih upravljanja. Ker ni zavezujočih standardov, ki bi zagotavljali enako in visoko raven praks 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, predlog temelji na prostovoljnih pobudah. 

Gozdarska strategija EU, 
COM(2013) 659 final. 

(2
) D

eg
ra

da
ci

ja
 ta

l 

2(a) zaradi neposredne 
spremembe rabe zemljišč (ki 
povzroča npr. izgubo ogljika 
v tleh, erozijo) 

Da:  
člen 26(3)(a); člen 26(4); člen 26(5)(a)(ii) in člen 26(5)(b)(ii) 

Skupna kmetijska politika:  
Uredba Sveta št. 1306/2013, 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 
št. 809/2014, 
Delegirana uredba Komisije (EU) 
št. 640/2014  

2(b) zaradi intenzifikacije 
kmetijskih praks (ki 
povzročajo na primer 
zbijanje tal, izgubo 
rodovitnosti tal, erozijo) 

Delno obravnavano  
Posredno in delno obravnavano v točki 6 Priloge VI: nekatere prakse kmetijskega gospodarjenja 
se lahko upoštevajo pri izračunu prihrankov emisij toplogrednih plinov (npr. zmanjšana 
obdelava ali neobdelava tal, boljše kolobarjenje, uporaba pokrovnih rastlin), če obstajajo trdni 
in preverljivi dokazi, da se je količina ogljika v tleh povečala. Poleg tega so bile zahteve v zvezi z 
navzkrižno skladnostjo (člen 17(6) direktive o energiji iz obnovljivih virov) izbrisane. Zaščitni 
ukrepi v zvezi z večjo ekstrakcijo ostankov iz kmetijstva, ki povzroča degradacijo tal, niso 
določeni. 

2(c) zaradi intenzifikacije 
gospodarjenja z gozdovi (ki 

Delno obravnavano Medtem ko so v členu 26(5) določene zahteve, povezane s tveganjem 
uporabe netrajnostne proizvodnje gozdne biomase, niso opredeljena varovala v zvezi s 

Gozdna strategija EU, 
COM(2013) 659 final 



Tveganja za trajnost  Tveganja, obravnavana v merilih za trajnostnost in prihranke toplogrednih plinov iz predloga 
druge direktive o energij iz obnovljivih virov? 

Povezani okvir politike EU 

povzroča na primer izgubo 
rodovitnosti tal v gozdovih 
zaradi ekstrakcije hranil – 
gozdni ostanki) 

povečanim odstranjevanjem gozdnih ostankov, ki privede do degradacije tal. Dodatni ukrepi za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi niso uvedeni. Člen 26(5) v celoti temelji na veljavni 
zakonodaji in načrtih upravljanja, če izpolnjujejo zahteve iz tega člena. Ker ni zavezujočih 
standardov, ki bi zagotavljali enako in visoko raven praks trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 
predlog temelji na prostovoljnih pobudah. 

(3
) P

om
an

jk
an

je
 in

 o
ne

sn
až

en
os

t v
od

e 3(a) zaradi spremembe rabe 
zemljišč (npr. spremembe 
vodnega ravnovesja) 

Da: 
člen 26(3)(a); člen 26(4); člen 26(5)(a)(ii) in člen 26(5)(b)(ii) 

Okvirna direktiva 2000/60/ES o 
vodah 

3(b) zaradi intenzifikacije 
kmetijskih praks 
(npr. namakanje, gnojenje) 

Delno obravnavano Posredno in delno obravnavano v Prilogi VI: hitro rastoči panjevci (topol) 
brez gnojil privedejo do nekoliko višjih vrednosti prihrankov emisij toplogrednih plinov kot 
gnojeni hitro rastoči panjevci (topol). Poleg tega so bile zahteve v zvezi z navzkrižno skladnostjo 
(člen 17(6) direktive o energiji iz obnovljivih virov) izbrisane. 

Skupna kmetijska politika:  
Uredba Sveta št. 1306/2013, 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 
št. 809/2014, 
Delegirana uredba Komisije (EU) 
št. 640/2014  

3(c) zaradi intenzifikacije 
gospodarjenja z gozdovi 
(npr. spremembe vodnega 
ravnovesja) 

Delno obravnavano Medtem ko so v členu 26(5) določene zahteve, povezane s tveganjem 
uporabe netrajnostne proizvodnje gozdne biomase, niso določeni nobeni dodatni ukrepi za 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Člen 26(5) v celoti temelji na veljavni zakonodaji in načrtih 
upravljanja. Ker ni zavezujočih standardov, ki bi zagotavljali enako in visoko raven praks 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, predlog temelji na prostovoljnih pobudah. 

Gozdna strategija EU, 
COM(2013) 659 final 

(4
) E

m
isi

je
 to

pl
og

re
dn

ih
 p

lin
ov

 

4(a) zaradi emisij 
toplogrednih plinov v 
življenjskem krogu razen 
biogenega ogljika 
(npr. uporaba gnojil, prevoz 
biomase, uhajanje metana 
iz obratov za pridobivanje 
bioplina) 

Delno:  
člen 26(7)(a), (b), (c); člen 26(7)(d) 
Vendar bioplin za uporabo v prometu ni zajet v navedene zahteve glede prihrankov 
toplogrednih plinov. 

Podnebna politika: 
predlog uredbe o LULUCF, direktivi 
2003/87/ES in 2009/29/ES o 
sistemu trgovanja z emisijami, 
Odločba št. 406/2009/ES o 
porazdelitvi prizadevanj, 
Direktiva 2009/30/ES o kakovosti 
goriva, 
Direktiva 2012/27/EU o energetski 
učinkovitosti 

4(b) zaradi posrednih 
vplivov (npr. posredna 
sprememba rabe zemljišč 
zaradi izpodrivanja gojenja 

Delno obravnavano v členu 7(1), ki določa omejitev uporabe poljščin, ki se uporabljajo za 
prehrano in krmo, za biogoriva in tekoča biogoriva ter goriva iz biomase za uporabo v prometu. 
Vendar pa ta omejitev ne velja za uporabo kmetijskih rastlin za biogorivo za električno energijo. 

predlog uredbe o LULUCF, Direktiva 
2015/1513/EU o posrednih 
spremembah rabe zemljišč 



Tveganja za trajnost  Tveganja, obravnavana v merilih za trajnostnost in prihranke toplogrednih plinov iz predloga 
druge direktive o energij iz obnovljivih virov? 

Povezani okvir politike EU 

poljščin, ki se uporabljajo za 
živila, mlajši gozdovi) 

Vir: Evropsko računsko sodišče  

Preglednica A3 – Koliko so obravnavana tveganja, povezana z uporabo biomase 

Tveganja za trajnostnost Tveganja, obravnavana v merilih za trajnostnost in prihranke toplogrednih plinov iz 
predloga druge direktive o energij iz obnovljivih virov? 

Povezani okvir politike EU 
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4(c) zaradi emisij CO2 
iz sežiganja biomase 
(biogene emisije) 

Delno:  
člen 26(7)(a), (b), (c), člen 26(7)(d) 
Vendar bioplin za uporabo v prometu ni zajet v navedene zahteve glede prihrankov 
toplogrednih plinov.  
Nerešena vprašanja glede obračunavanja, povezana z biogenimi emisijami 
toplogrednih plinov, niso obravnavana (glej odstavka A1 in A4). 

Podnebna politika: 
direktivi 2003/87/ES in 2009/29/ES o sistemu 
trgovanja z emisijami, 
Odločba št. 406/2009/ES o porazdelitvi 
prizadevanj, 
Direktiva 2009/30/ES o kakovosti goriva, 
Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 
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5(a) zaradi sežiganja 
biomase (npr. delci, 
žveplov dioksid itd.) 

Ni obravnavano v tem predlogu, vendar je obravnavano z drugimi instrumenti. 
Zakonodaja ne zajema velikega števila starih naprav (za ogrevanje stanovanj), ki 
uporabljajo biomaso za ogrevanje. 

Politika EU za zmanjšanje onesnaženosti zraka: 
Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni 
zasnovi,  
Direktiva 2015/2193 o srednje velikih kurilnih 
napravah, 
Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah 

5(b) zaradi emisij 
onesnaževal med 
preostankom 
življenjskega kroga 
bioenergije 
(npr. prevoz biomase) 

Ni obravnavano v tem predlogu, vendar je obravnavano z drugimi instrumenti. standardi učinkovitosti vozil 
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6(a) Nezadostna 
uporaba biomase 
(vključno z neuporabo 
načela kaskadne 
uporabe in 
neoptimalnimi 
metodami pretvorbe 
biomase v energijo) 

Delno: V členu 26(8) je obravnavana učinkovitost proizvodnje električne energije iz 
biomase, ne pa tudi proizvodnja toplote. Ta člen se uporablja samo za obrate z 
zmogljivostjo > 20 MW. Glede na to, da so obrati za pridobivanje bioplina v povprečju 
veliko manjši, se uporablja samo za majhen delež obratov za pridobivanje bioplina. 
V predlogu ni obravnavano tveganje neuporabe načela kaskadne uporabe. Načela 
hierarhije odpadkov so navedena v členu 7(5), vendar le v zvezi z vključitvijo novih 
surovin v Prilogo IX (surovine za proizvodnjo naprednih biogoriv).  

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 
 
 
Okvirna direktiva 2008/98/ES o odpadkih 

6(b) Konkurenca z 
obstoječimi 
uporabami 
(npr. proizvodnja živil, 
les za industrijo papirja 
in celuloze) 

Delno obravnavano v členu 7(1), ki določa omejitev uporabe poljščin, ki se 
uporabljajo za prehrano in krmo, za biogoriva in tekoča biogoriva ter goriva iz 
biomase za uporabo v prometu. Vendar pa ta omejitev ne velja za uporabo 
kmetijskih rastlin za biogorivo za električno energijo. 
V členu 7(5) je priznana potreba po preprečevanju večjih izkrivljajočih učinkov na trge 
za (stranske) proizvode, odpadke ali ostanke pri vključevanju novih surovin v 
Prilogo IX (surovine za proizvodnjo naprednih biogoriv).  
Morebitno izkrivljanje trgov za proizvode, odpadke ali ostanke, ki so trenutno 
vključeni v predlagano Prilogo IX, ni omenjeno. Surovin, vključenih v Prilogo IX, 
kasneje ni mogoče izbrisati. 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče 



PRILOGA II 

Značilnosti revidiranih projektov 

Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

01 
AT-
01 

2007–2013 

M 121 

Ogrevanje na lesno biomaso na 
kmetijah 

36 424,57 EUR 
Bioenergija 

Lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: energijsko učinkovit sistem 
ogrevanja; emisije trdnih delcev iz sežiganja 
lesa 

• Lokalna oskrba z gorivom: les iz gozdov, ki so v 
lasti kmetov 

• Brez diverzifikacije dohodkov kmetije, brez 
dodatnih kmetijskih dejavnosti ali storitev 

02 
AT-
02 

2007–2013 

M 413 (321) 

Daljinsko ogrevanje – lesna 
biomasa (projekt razširitve 

omrežja za ogrevanje) 
269 512,69 EUR 

Bioenergija 

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Okoljski vidiki: energijsko učinkovit sistem 
ogrevanja; sistem daljinskega ogrevanja, 
emisije trdnih delcev iz sežiganja lesa 

• Lokalna oskrba z gorivom: les od dobaviteljev, 
ki so od lokacije kotla oddaljeni največ 50 km 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije/ohranitev 
delovnih mest na kmetiji in vzdolž verige 
oskrbe z lesom 

• Zagotavljanje lokalnih energetskih storitev 
• Lokalno vključevanje (projekt LEADEER) 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

03 
AT-
03 

2007–2013 

M 321 

Daljinsko ogrevanje – lesna 
biomasa, bioplin + distribucijsko 

omrežje 
928 443,47 EUR 

Bioenergija 

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Okoljski vidiki: energijsko učinkovit sistem 
ogrevanja; sistem daljinskega ogrevanja; 
emisije trdnih delcev iz sežiganja lesa; 
„proizvodnja” digestata 

• Lokalna oskrba z gorivom: les od dobaviteljev, 
ki so od lokacije kotla in lokalnega obrata za 
pridobivanje bioplina oddaljeni največ 50 km 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije/ohranitev 
delovnih mest na kmetiji in vzdolž verige 
oskrbe z lesom 

• Zagotavljanje lokalnih energetskih storitev 

04 
AT-
04 

2007–2013 

M 413 (311) 

Daljinsko ogrevanje – lesna 
biomasa; kmetijska zadruga 

311 865,86 EUR 
Bioenergija 

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Okoljski vidiki: energijsko učinkovit sistem 
ogrevanja; sistem daljinskega ogrevanja, 
emisije trdnih delcev iz sežiganja lesa 

• Lokalna oskrba z gorivom: les od dobaviteljev, 
ki so od lokacije kotla oddaljeni največ 50 km 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije/ohranitev 
delovnih mest na kmetiji in vzdolž verige 
oskrbe z lesom (kmetijska zadruga) ter na 
področju prodaje toplote 

• Zagotavljanje lokalnih energetskih storitev 
• Lokalno vključevanje (projekt LEADEER) 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

05 
AT-
05 

2007–2013 

M 311 
Obrat za pridobivanje bioplina 1 550 000,00 EUR 

Bioenergija 

Oskrba tretjih oseb z energijo in 
lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: soproizvodnja toplote in 
električne energije; uporaba zlasti živalskih 
odpadkov z lastnih in drugih lokalnih kmetij v 
obratu za pridobivanje bioplina; „proizvodnja” 
gnoja za bioplin 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije/ohranitev 
delovnih mest na kmetiji 

• Ustvarjeno eno delovno mesto: tehnično 
vzdrževanje in računovodenje/finančno 
poslovodenje 

• Smiselna uporaba toplote: zagotavljanje 
storitev sušenja (semena); posušeni gnoj za 
vrtnarska gospodarstva 

06 
AT-
06 

2014–2020 

M 6.4.3 
Fotonapetostna naprava 18 065,00 EUR 

Sončna energija  

Lastna poraba energije 

• Znižanje stroškov energije na kmetiji  
• Brez diverzifikacije dohodkov kmetije, brez 

dodatnih kmetijskih dejavnosti ali storitev 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

07 
AT-
07 

2014–2020 

M 4.1.1 

Ogrevanje na lesno biomaso na 
kmetiji 

25 902,53 EUR 
Bioenergija 

Lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: energijsko učinkovit sistem 
ogrevanja; emisije trdnih delcev iz sežiganja 
lesa 

• Lokalna oskrba z gorivom: les iz lokalnih gozdov 
• Ohranitev delovnih mest in razširitev 

dejavnosti kmetije (razširitev živinoreje) zaradi 
prihranka časa in prostora (ki se je prej 
uporabljal za shranjevanje slame za ogrevanje) 

08 
BG-
01 

2007–2013 

M 121 

Fotonapetostna naprava za 
namakalno črpalko in druge 
električne naprave; ekološka 
pridelava gomoljik in lešnikov 

42 791,12 EUR 
Sončna energija  

Lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: uporaba sončne energije (v 
primerjavi z dizelskim generatorjem, ki bi bil 
alternativna možnost, saj parcela ni priključena 
na omrežje električne energije v vasi) 

• Vzpostavitev nove kmetije z inovativno 
proizvodnjo: nov posel in ustvarjanje delovnih 
mest 

09 
BG-
02 

2007–2013 

M 312 

Fotonapetostna naprava 
(mikropodjetje) 

278 112,28 EUR 
Sončna energija  

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Ustanovljeno mikropodjetje: dohodek od 
prodaje električne energije (plačila po 
zagotovljenih odkupnih cenah) 

• Ustvarjeno eno delovno mesto (večinoma 
nadzor)  

• Nov posel ali poslovne priložnosti niso bile 
ustvarjene, poleg tega pa niso bile zagotovljene 
nove storitve 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

10 
BG-
03 

2007–2013 

M 312 

Fotonapetostna naprava 
(mikropodjetje) 

277 908,78 EUR 
Sončna energija 

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Ustanovljeno mikropodjetje: dohodek od 
prodaje električne energije (plačila po 
zagotovljenih odkupnih cenah) 

• Ustvarjeno eno delovno mesto (večinoma 
nadzor)  

• Nov posel ali poslovne priložnosti niso bile 
ustvarjene, poleg tega pa niso bile zagotovljene 
nove storitve 

11 
BG-
04 

2007–2013 

M 123 

Fotonapetostna naprava in 
obrat za pridobivanje bioplina 
(proizvodnja toplote); lastna 

poraba z napravo za predelavo 
živil 

3 615 358,49 EUR 
Sončna energija in bioenergija  

Lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: 
sončna električna energija, čiščenje odpadne 
vode in smiselna uporaba blata iz čistilnih 
naprav v obratu za pridobivanje bioplina 

• Zmanjšanje stroškov energije v podjetju 
• Zagotavljanje delovnih mest na podeželskem 

območju 
• Zagotavljanje tržnih priložnosti za lokalne 

kmete (ohranitev kmetij in delovnih mest na 
kmetiji) 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

12 
BG-
05 

2014–2020 

M 04.1 

Fotonapetostna naprava za 
razsvetljavo; nova, majhna 

kmetija 

v času revizijskega obiska 
projekt ni bil zaključen 

Sončna energija  

Lastna poraba energije  

• Okoljski vidiki: uporaba sončne energije (v 
primerjavi z dizelskim generatorjem, ki bi bil 
alternativna možnost, saj parcela ni priključena 
na omrežje električne energije v vasi) 

• Vzpostavitev nove kmetije z inovativno 
proizvodnjo: nov posel in ustvarjanje delovnih 
mest 

13 
BG-
06 

2007–2013 

M 311 

Fotonapetostna naprava, 
diverzifikacija kmetije 

255 764,12 EUR 
Sončna energija  

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije (plačilo 
zagotovljene odkupne cene) 

• Ustvarjeno eno delovno mesto (večinoma 
nadzor)  

• Nov posel ali poslovne priložnosti niso bile 
ustvarjene, poleg tega pa niso bile zagotovljene 
nove storitve 

14 
FR-
01 

2007–2013 

M 121 
Namestitev toplotne črpalke 49 945,00 EUR Projekt za energijsko učinkovitost 

• Večja gospodarska in okoljska smotrnost 
kmetijske dejavnosti z manjšo porabo goriva na 
kmetiji in izboljšano proizvodnjo mleka 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

15 
FR-
02 

2007–2013 

M 413 (311) 

Izgradnja anaerobnega gnilišča 
na kmetiji 

1 409 920,00 EUR 

Bioenergija  

Oskrba tretjih oseb z energijo in 
lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: soproizvodnja toplote in 
električne energije; uporaba zlasti živalskih 
odpadkov z lastnih in drugih lokalnih kmetij v 
obratu za pridobivanje bioplina; „proizvodnja” 
gnoja za bioplin  

• Diverzifikacija dohodkov kmetije/ohranitev 
delovnih mest na kmetiji 

• Ustvarjeno eno delovno mesto: tehnično 
vzdrževanje 

• Smiselna uporaba toplote za sušenje žit 
• Lokalno vključevanje (projekt LEADEER) 

16 
FR-
03 

2007–2013 

M 411 (121) 
Fotonapetostna naprava 47 500,00 EUR 

Sončna energija  

Oskrba tretjih oseb z energijo  

• Znižanje stroškov energije na kmetiji  
• Brez diverzifikacije dohodkov kmetije, brez 

dodatnih kmetijskih dejavnosti ali storitev 
• Lokalno vključevanje (projekt LEADEER) 

17 
FR-
04 

2014–2020 

M 04.3 

Podpora za gozdarske storitve – 
sklop 2 

13 506,00 EUR 
Projekti za podporo proizvodnje 
biomase 

Projekti so bili izbrani, ker se v 
času revizijskega obiska ni začel 
izvajati noben projekt za naložbe 
v energijo iz obnovljivih virov v 
obdobju 2014–2020 

• Poslovna priložnost za lokalna gozdarska 
podjetja 

18 
FR-
05 

2014–2020 

M 08.6 
Krčenje gozdov – sklop 2 

v času revizijskega obiska 
projekt ni bil zaključen 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

19 
IT-
01 

2007–2013 

M 311 
Geotermalna elektrarna 71 042,00 EUR 

Geotermalna energija  

Lastna poraba energije  

• Večja gospodarska in okoljska smotrnost 
kmetijskih in kmetijsko-turističnih dejavnosti z 
manjšimi emisijami CO2 in večjo prodajo vina 

20 
IT-
02 

2007–2013 

M 311 
Fotonapetostna naprava 16 570,12 EUR 

Sončna energija  

Lastna poraba energije  

• Večja gospodarska in okoljska smotrnost 
kmetijske dejavnosti z uporabo fotonapetostne 
energije in povečanjem kmetijsko-turističnih 
dejavnosti 

21 
IT-
03 

2007–2013 

M 123 

Geotermalna elektrarna, 
ogrevanje na biomaso, 

fotonapetostni paneli in sistem 
za zajemanje svetlobe 

807 500,00 EUR 

Geotermalna energija, sončna 
energija, bioenergija in tehnike za 
zagotavljanje prihrankov energije  

Lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: povečevanje vrednosti 
odpadkov iz obrezovanja, čiščenja jarkov, 
grmovja in gozdnih površin gospodarstva; 
prihranki energije; manjši ogljični odtis (na 
steklenico vina) 

• Povečanje prodaje vina  
• Zagotovitev 12 novih delovnih mest 

22 
IT-
04 

2007–2013 

M 121 

Vgradnja izolacije za prihranke 
energije 

241 064,50 EUR 
Projekt za energijsko učinkovitost  

(projekt je del projekta IT-03) 
• Okoljske koristi prihrankov energije 

23 
IT-
05 

2007–2013 

M 121 
Geotermalna elektrarna 315 022,94 EUR 

Geotermalna energija  

Lastna poraba energije 

• Večja gospodarska in okoljska smotrnost 
kmetijske dejavnosti z manjšimi emisijami CO2 
in povečanjem prometa 

• Dve lokalni podjetji sta namestili geotermalno 
elektrarno 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

24 
IT-
06 

2007–2013 

M 311 

Fotonapetostni paneli, sončni 
kolektorji in ogrevanje na 

biomaso 
32 740,20 EUR 

Geotermalna energija, sončna 
energija, bioenergija  

Lastna poraba energije 

• Okoljski vidiki: učinkoviti sistemi za proizvodnjo 
energije nadomeščajo kotle na fosilna goriva 
(plin)  

• Oskrba s surovinami (lesom), ki izvirajo iz 
lastnih dejavnosti gospodarjenja z gozdovi 
upravičenca ter iz obrezovanja oljk in sadnega 
drevja 

• Začetek kmetijsko-turističnih dejavnosti 
• Ustvarjanje delovnih mest (2–3 EPDČ) 
• Samo lokalna podjetja so namestila 

komponente za energijo iz obnovljivih virov 

25 
LT-
01 

2007–2013 

M 312 
Hidroelektrarna 552 712,80 EUR 

Vodna energija  

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije s prodajo 
električne energije (brez plačil zagotovljenih 
odkupnih cen) 

26 
LT-
02 

2007–2013 

M 123 
Proizvodnja peletov iz slame 831 500,00 EUR Proizvodnja goriva iz biomase 

• Ustanovitev podeželskega mikropodjetja 
• Ustvarjenih 20 delovnih mest 
• Uporaba lokalnih surovin 
• Dobava peletov iz slame za obrate za 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ni bila 
dobičkonosna, zato nadomestitev s hlevsko 
steljo 



Št. 
projekta 

Programsko 
obdobje 

Ukrep EKSRP 

Naslov in kratek opis projekta 

Dejanski stroški projekta 
(celoten projekt, v 

nekaterih primerih tudi 
deli, ki niso povezani z 

energijo) 

Vrsta energije iz obnovljivih 
virov; 

Vrsta uporabe energije 

Značilnosti projekta z vidika trajnostnega razvoja 
podeželja 

27 
LT-
03 

2007–2013 

M 312 

Proizvodnja peletov iz slame in 
dejavnosti ogrevanja 

202 784,00 EUR 
Bioenergija 

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Okoljski vidiki: energijsko učinkovito ogrevanje 
dveh javnih stavb 

• Ustanovitev podeželskega mikropodjetja 
• Ustvarjenih šest delovnih mest 
• Uporaba lokalnih surovin 
• Dobava peletov iz slame za obrate za 

proizvodnje energije iz obnovljivih virov ni bila 
dobičkonosna, zato je bil preučen prehod na 
hlevsko steljo 

28 
LT-
04 

2007–2013 

M 311 

Proizvodnja lesnih sekancev – 
nakup potrebne opreme 

(traktor, priklopnik, 
polpriklopnik in sekalnik) 

85 200,00 EUR Proizvodnja goriva iz biomase 
• Diverzifikacija dohodkov kmetije 
• Ohranitev treh obstoječih delovnih mest  
• Traktor in druga oprema na dizelsko gorivo 

29 
LT-
05 

2007–2013 

M 311 
Vetrna turbina na kmetiji 404 024,00 EUR 

Vetrna energija 

Oskrba tretjih oseb z energijo 

• Diverzifikacija dohodkov kmetije s prodajo 
električne energije (plačilo zagotovljene 
odkupne cene) 
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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO 

EVROPSKEGA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

„ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH VIROV ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA: 

ZNATNE POTENCIALNE SINERGIJE, KI PA SO VEČINOMA NEIZKORIŠČENE” 

POVZETEK 

IV. Direktiva EU o energiji iz obnovljivih virov spodbuja uporabo takšne energije z določitvijo cilja 

na ravni EU, in sicer 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov do leta 2020, ter nacionalnih 

zavezujočih ciljev glede energije iz obnovljivih virov. Države članice se same odločajo, kako bodo 

uresničile svoje nacionalne cilje glede energije iz obnovljivih virov, in izbirajo obnovljive vire 

energije, ki jih bodo podprle. 

Načine za dodatno povečanje koristi uporabe energije iz obnovljivih virov za podeželje je mogoče 

bolje obravnavati v okviru politike razvoja podeželja in izvajati prek nacionalnih ali regionalnih 

programov razvoja podeželja. 

Iz dokazov je razvidno, da obstoječa trajnostna merila EU za biogoriva in tekoča biogoriva, 

določena v sedanji direktivi o energiji iz obnovljivih virov, učinkovito preprečujejo nenamerne 

neposredne okoljske vplive. Leta 2015 je bila direktiva o energiji iz obnovljivih virov spremenjena, 

da se obravnavajo tudi tveganja posredne spremembe rabe zemljišč. Predlog Komisije za prenovitev 

direktive o energiji iz obnovljivih virov za obdobje po letu 2020 krepi trajnostna merila EU, saj 

zajema tudi biomaso in bioplin za ogrevanje in električno energijo, ter tako še naprej zadostno ščiti 

podeželska območja pred ugotovljenimi okoljskimi in socialno-ekonomskimi tveganji ter povečuje 

potencial bioenergije za nadaljnji trajnostni razvoj. 

Poleg tega zakonodajni predlog Komisije o rabi zemljišč v okviru energetskega in podnebnega 

izvedbenega svežnja EU za leto 2030 (predlog LULUCF), ki je trenutno v postopku soodločanja 

(sozakonodajalca sta začasni sporazum dosegla 14. decembra 2017), zagotavlja celosten ukrep za 

zaščito trajnosti biomase za vse vrste uporabe z določitvijo, da se mora zemeljski ponor ogljika EU 

vsaj ohraniti na isti ravni ali povečati („pravilo o nepresežku emisij“). 

Poleg tega skupna kmetijska politika (SKP) trenutno zagotavlja zaščito organskega ogljika v tleh 

kmetijskih zemljišč in travinja. Namen skupne kmetijske politike je torej zaščititi organski ogljik v 

tleh in na ta način prispevati k trajnosti biomase na območju, ki je upravičeno do plačil v okviru 

SKP. V prihodnje si bo Komisija prizadevala okrepiti ambicije SKP glede učinkovite rabe virov, 

skrbi za okolje in podnebnih ukrepov. 

V. Komisija je med pogajanji za programsko obdobje 2014–2020 dejavno spodbujala uvedbo 

sinergij in dopolnjevanja pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, pri čemer je 

upoštevala tudi obstoječe nacionalne in druge programe financiranja EU. Za odločitve glede 

izvajanja pa so odgovorne države članice. 

VI. Čeprav je res, da v začetku obdobja 2007–2013 niso obstajali nobeni specifični kazalniki 

izložkov za projekte na področju energije iz obnovljivih virov, so bili podatki o odhodkih na voljo 

po uvedbi sistematskega pregledovanja. Poleg tega je bil v skupni okvir spremljanja in vrednotenja 

(CMEF) za obdobje 2007–2013 vključen kazalnik učinka, ki je zajemal proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov. 

Za programsko obdobje 2014–2020 je bil skupni sistem spremljanja in vrednotenja (CMES) 

izboljšan ob upoštevanju vprašanj glede razpoložljivosti podatkov v vseh državah članicah, 

stroškovne učinkovitosti sistema in sprejemljivega upravnega bremena držav članic. 
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VII. Zakonodajni okvir zavezuje države članice, da v svoje programe razvoja podeželja vključijo 

načela v zvezi z uvedbo izbirnih meril, vendar dejanski izbirni postopki in merila ostajajo v 

pristojnosti držav članic v skladu z načelom deljenega upravljanja. 

VIII. 

Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo, vkolikor se nanaša na ukrepanje Komisije. Komisija 

meni, da je oblikovanje prihodnje politike glede energije iz obnovljivih virov obravnavala s 

predlogoma Komisije glede uredbe o upravljanju energetske unije in prenovitve direktive o energiji 

iz obnovljivih virov. 

Države članice bi lahko pri pripravi osnutkov celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih 

načrtov, ki se zahtevajo na podlagi uredbe o upravljanju, ki je trenutno v postopku soodločanja, med 

drugim upoštevale tudi okoliščine in potrebe svojih podeželskih območij. 

Druga alinea: Komisija sprejema to priporočilo. Komisija meni, da njen predlog iz leta 2016 za 

prenovitev direktive o energiji iz obnovljivih virov znatno krepi okvir EU za trajnostno rabo 

bioenergije, vključno z dodatno zaščito za preprečevanje netrajnostnega pridobivanja gozdne 

biomase. 

Poleg tega zakonodajni predlog Komisije o rabi zemljišč v okviru energetskega in podnebnega 

izvedbenega svežnja EU za leto 2030 (predlog LULUCF), ki je trenutno v postopku soodločanja 

(sozakonodajalca sta začasni sporazum dosegla 14. decembra 2017), zagotavlja celosten ukrep za 

zaščito trajnosti biomase za vse vrste uporabe z določitvijo, da se mora zemeljski ponor ogljika EU 

vsaj ohraniti na isti ravni ali povečati („pravilo o nepresežku emisij“). 

Poleg tega si Komisija, kot je navedeno v sporočilu o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva, 

prizadeva okrepiti ambicije SKP glede učinkovite rabe virov, skrbi za okolje in podnebnih ukrepov. 

Tretja alinea: Komisija lahko le delno sprejme to priporočilo, saj v tej fazi ne more sprejeti 

posebnih zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020. 

Komisija se zavezuje, da bo preučila možne načine okrepitve usmerjenosti k rezultatom prihodnje 

SKP, da bi dosegala dodano vrednost EU, hkrati pa bolje odražala potrebe in želje zadevnih 

ozemelj, kot je navedeno v Sporočilu Komisije COM(2017) 713 final. 

Četrta alinea: Komisija delno sprejema to priporočilo. Priporočilo se že izvaja; zahtevane 

informacije bodo vključene v razširjena letna poročila o izvajanju za leto 2019. 

Peta alinea: Komisija meni, da je to priporočilo naslovljeno na države članice. Čeprav v skladu z 

načelom deljenega upravljanja dejanski izbirni postopki in opredelitev izbirnih meril ostajajo v 

pristojnosti držav članic , si bo Komisija še naprej prizadevala spodbujati države članice k uporabi 

relevantnih izbirnih postopkov. 

UVOD 

12. Komisija je že začela pripravljati novo študijo o podpori v energetskem in drugih sektorjih (npr. 

prometnem), vključno z obnovljivimi viri energije. V okviru uredbe o upravljanju energetske unije, 

ki je trenutno v postopku soodločanja, Komisija spremlja subvencije v energetskem sektorju. 

Podrobna analiza in rezultati bodo na voljo v naslednji izdaji poročila o cenah in stroških energije, 

ki bo objavljeno v letu 2018. 

15. Stališče Komisije je opisano v odgovorih Komisije na posebno poročilo št. 16/2017. 

OPAŽANJA 

25. Politika razvoja podeželja ponuja prilagodljiv okvir/nabor orodij, ki državam članicam v skladu 

z načelom subsidiarnosti in v okviru deljenega upravljanja omogoča, da odločajo o najboljšem 
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načinu podpore uporabe energije iz obnovljivih virov v skladu s cilji politike EU ter specifičnim 

okvirom, potencialom in potrebami držav članic/regij. 

27. 

(i) Povezovanje energije iz obnovljivih virov z razvojem podeželja poteka na dva načina. Na eni 

strani lahko politika EU o energiji iz obnovljivih virov z ustvarjanjem povpraševanja po energiji iz 

obnovljivih virov posredno podpre razvoj na podeželskih območjih, ki postanejo dobavitelji 

energije iz obnovljivih virov (npr. vetrne in sončne energije) ali surovin biomase (iz gozdarstva in 

kmetijstva). Na drugi strani pa je mogoče proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na podeželju 

neposredno podpreti v okviru politike razvoja podeželja, ki jo na ravni EU podpira predvsem 

evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). 

30. Navedba preverjanja vplivov na podeželska območja je vključena v sporočilo Komisije o 

prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva (glej stran 22 COM(2017) 713 final). 

V tem sporočilu se Komisija zavezuje, da bo spodbujala mehanizem preverjanja vplivov na 

podeželska območja, v katerem se pomembne politike sistematično preverjajo „z vidika podeželja“, 

pri čemer se upoštevajo morebitni učinki na podeželske skupnosti. 

Nazoren primer preverjanja vplivov na podeželska območja je koncept pametnih vasi, ki ga 

podpirajo različne politike ter evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI) za spodbujanje 

oblikovanja vasi prihodnosti, ki bodo zmožne izkoristiti svoje specifične prednosti (glej stran 21 

COM(2017) 713 final). 

35. Tveganja, povezana s proizvodnjo in uporabo bioenergije, so analizirana v dokumentu Impact 

Assessment on Bioenergy Sustainability
1
 (SWD(2016) 418 final) (Ocena učinka trajnostne rabe 

bioenergije) iz leta 2016, ki je bil pripravljen za prenovitev direktive o energiji iz obnovljivih virov. 

Učinki ogljika zaradi proizvodnje biomase so analizirani tudi v dokumentu Impact Assessment to 

the proposal for the LULUCF Regulation (SWD(2016) 249 final)
2
 (Ocena učinka predloga uredbe 

LULUCF) iz leta 2016. 

39. Obstoječa in predlagana trajnostna merila EU za bioenergijo so zavezujoča za države članice in 

gospodarske subjekte. Trajnostna merila EU niso zavezujoči pogoj za dajanje bioenergije na trg EU. 

Da bi se izognili pretiranemu upravnemu bremenu, trajnostna merila EU in merila EU za prihranke 

toplogrednih plinov, predlagana v predlogu prenove direktive o energiji iz obnovljivih virov, ne 

veljajo za majhne obrate, ki temeljijo na biomasi in proizvajajo energijo za ogrevanje in hlajenje ter 

električno energijo, z zmogljivostjo manj kot 20 MW v primeru biomase ter 0,5 MWel v primeru 

bioplina. 

40. Tveganja, povezana s proizvodnjo in uporabo bioenergije, in zadevni okvir politike EU so 

analizirani v dokumentu Komisije z oceno učinka trajnostne rabe bioenergije, ki je bil pripravljen za 

prenovitev direktive o energiji iz obnovljivih virov. Učinki ogljika zaradi proizvodnje biomase so 

analizirani tudi v dokumentu z oceno učinka uredbe LULUCF (SWD(2016) 249 final)
3
 () iz 

leta 2016. 

                                                       

1 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF. 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN.  

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN
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Prenovljena direktiva o energiji iz obnovljivih virov bo okrepila trajnostna merila EU za zmanjšanje 

večjih tveganj negativnih okoljskih vplivov, povezanih z biomaso za energijo. Cilj predloga je zlasti 

zmanjšati tveganje škodljivih okoljskih vplivov, povezanih s povečanim pridobivanjem gozdne 

biomase. Poleg tega se zahteva čim manjši vpliv pridobivanja biomase na kakovost tal in biotsko 

raznovrstnost. Dokazi o izpolnjevanju zahtev lahko vključujejo zakonodajo v državi izvora biomase 

ali, če ta ni na voljo, dokaze na ravni gozdnih posestev. Ta merila je treba razumeti v povezavi z 

drugimi zadevnimi politikami EU. 

Poleg tega predlog Komisije glede uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov 

zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske 

politike do leta 2030 (uredba LULUCF) vključuje emisije ali odvzeme, povezane s proizvodnjo 

biomase za energijo, in zagotavlja vzdrževanje zaloge ogljika na podlagi LULUCF v EU („pravilo o 

nepresežku emisij“). 

41. Komisija meni, da veljavna direktiva o energiji iz obnovljivih virov in predlog prenove 

navedene direktive odvračata od uporabe netrajnostne bioenergije. 

Komisija meni, da predlog prenove direktive o energiji iz obnovljivih virov močno krepi okvir EU 

za trajnostno rabo bioenergije in zagotavlja optimalne prihranke emisij toplogrednih plinov zaradi 

uporabe bioenergije v EU v obdobju po letu 2020, hkrati pa zmanjšuje tveganja škodljivih okoljskih 

vplivov, povezanih s povečanim pridobivanjem gozdne biomase. Predlog Komisije o LULUCF, ki 

je trenutno v postopku soodločanja, zagotavlja dodaten ukrep za zaščito trajnosti. Predlog 

predvideva nadaljnji obstoj „pravila o nepresežku emisij“ iz Kjotskega protokola za sektor 

LULUCF v EU, kar pomeni, da je treba ponor ogljika na podlagi LULUCF v EU zaščititi ali vsaj 

vzdrževati. 

43. Politika razvoja podeželja temelji na načelih deljenega upravljanja in subsidiarnosti. Zato države 

članice same odločajo o tem, kako lahko naložbe v energijo iz obnovljivih virov, ki so podprte v 

okviru EKSRP, najbolje dosežejo cilje razvoja podeželja v skladu z njihovim specifičnim okvirom, 

potencialom in potrebami. 

44. Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji, so največja intenzivnost pomoči in drugi pogoji 

določeni v pravilih horizontalne državne pomoči, zlasti v uredbi o splošnih skupinskih izjemah 

(EU) št. 651/2014 (glej oddelek 7) in v smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za 

obdobje 2014–2020. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 45 in 46: 

Tematski cilji v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov so namenoma določeni širše 

in ne zajemajo posameznih delov med seboj povezanih vidikov, kot je zgolj uporaba energije iz 

obnovljivih virov. Kljub temu pa ciljni kazalnik T16 dobro odraža načrtovane naložbe v 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v okviru EKSRP (prednostno področje 5C, glej tudi 

odstavek 68). 

48. Komisija se ne strinja z navedbo, da so domnevne težave, povezane z načrtovanjem prednostnih 

področij, povzročile precejšnje zamude pri izvajanju programa za energijo iz obnovljivih virov. Te 

zamude so med drugim posledica časa, ki so ga države članice potrebovale za razpise in izbiro 

projektov ter za izvedbo navedenih naložbenih projektov na terenu. 

50. Komisija je pripravila obsežen sklop smernic o strateškem načrtovanju, ki so državam članicam 

v pomoč pri razvijanju trdne intervencijske logike glede prispevanja k uresničevanju prednostnih 

nalog in ciljev EU (kot je cilj energije iz obnovljivih virov) ter ciljev glede razvoja podeželja v 

skladu s posebnim okvirom, potenciali in potrebami držav članic/regij. Ta intervencijska logika 

(izbira in določitev relevantnih ciljev, kombinacija relevantnih ukrepov, ustrezno razporejanje 
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sredstev itd.) je opredeljena v programih razvoja podeželja in Komisija jo je med pogajanji glede 

programov temeljito proučila. 

Spodbujanje dobave in uporabe energije iz obnovljivih virov je le eden od številnih ciljev EKSRP. 

Države članice se lahko odločijo, da bodo uporabo energije iz obnovljivih virov podprle tudi z 

drugimi instrumenti, in ne samo s programi razvoja podeželja. Usklajevanje med evropskimi 

strukturnimi in investicijskimi skladi ter drugimi finančnimi instrumenti je opredeljeno v 

partnerskih sporazumih, ki jih oceni Komisija. 

51. Količinska opredelitev finančnih potreb se odraža v proračunu, dodeljenemu zadevnim 

ukrepom, in v ciljnih vrednostih, določenih za zadevne kazalnike. Komisija pa priznava, da je 

mogoče povezavo med ugotovljenimi potrebami in strateškim pristopom še dodatno izboljšati. 

Okvir 5 – Spremembe prvotnega pristopa k financiranju energije iz obnovljivih virov, 

določenega v programih razvoja podeželja 

Prva alinea: 

V primeru Bolgarije so bile izkušnje, pridobljene z izvajanjem v programskem obdobju 2007–2013, 

vključno z višjo stopnjo napak in finančnimi popravki, upoštevane v trenutnem programskem 

obdobju. V programu razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 se je Bolgarija odločila, da bo 

podprla samo projekte, povezane s porabo na kmetijah, da se zmanjša tveganje za napake v 

prihodnje. 

Druga alinea: 

Prilagoditve dodelitve proračunskih sredstev so med programskim obdobjem mogoče iz različnih 

razlogov. V primeru Francije (Spodnja Normandija) se je dodelitev finančnih sredstev EKSRP za 

cilje energije iz obnovljivih virov zmanjšala, saj se je regija odločila spremeniti vir financiranja za 

nekatere vrste projektov, za katere je bilo prvotno načrtovano financiranje EKSRP. Utemeljitve za 

predlagano spremembo so bile Komisiji sporočene pred spremembo. Spremembe so vključevale 

premik financiranja proizvodnje energije na osnovi lesa in shem, povezanih s kotli, na nacionalno 

financiranje s strani agencije za okolje in upravljanje energije (ADEME) ter podpiranje projektov 

na področju bioplina (anaerobna razgradnja) s kapitalskimi prispevki ali bančnimi jamstvi s 

pomočjo normandijske razvojne agencije (ADN). 

52. Namen strateškega načrtovanja v okviru EKSRP ni izvajati celovito strategijo za energijo iz 

obnovljivih virov na podeželskih območjih, ampak najti ravnovesje med različnimi potrebami in 

cilji. 

Spremembe v dodelitvi proračunskih sredstev, kot v primeru programa razvoja podeželja 

Spodnje Normandije, morajo biti utemeljene v zahtevku za spremembo programa. Poleg tega več 

kot 50-odstotna sprememba količinsko opredeljenega cilja, povezanega s prednostnim področjem, 

tj. z znatnimi spremembami v proračunu, zahteva spremembo programske strategije, katere rezultat 

je odločitev Komisije s sprejetjem izvedbenih aktov v skladu s členom 11(a) Uredbe (EU) 

št. 1305/2013. 

54. Med pogajanji o partnerskih sporazumih in zadevnih programih je Komisija dejavno spodbujala 

uvedbo sinergij in dopolnjevanja pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, pri 

čemer je upoštevala tudi obstoječe nacionalne in druge programe financiranja EU. Za odločitve 

glede izvajanja pa so odgovorne države članice. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 56 in 57: 

Države članice lahko v okviru pristopa strateškega načrtovanja izberejo prednostno področje, ki se 

jim zdi najprimernejše za načrtovanje posameznega ukrepa v skladu s posebnim namenom ukrepa. 

Logična posledica je, da se lahko posamezen ukrep pojavi na različnih prednostnih področjih. Poleg 
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tega so koncept sekundarnih učinkov dobro odraža raznolike značaje številnih ukrepov za razvoj 

podeželja, ki pogosto ne izpolnjujejo samo enega cilja. 

Okvir 6 – Uvrščanje projektov na področju energije iz obnovljivih virov na različna 

prednostna področja 

Prva alinea: 

Iz dodelitve ukrepov na različna prednostna področja v programih razvoja podeželja je razvidna 

tudi količinska opredelitev pričakovanih izidov ukrepa, ki se lahko med programi razlikuje. Ukrepi 

so dodeljeni na prednostna področja glede na njihov primarni učinek, sekundarni učinki pa pri tem 

niso odločilni. 

Druga alinea: 

Tudi iz primerjave programov razvoja podeželja Romunije in Bolgarije je razvidno, da so cilji 

različno razvrščeni: primarni cilj ukrepa Bolgarije je proizvodnja energije iz obnovljivih virov za 

lastno porabo, zato ga je uvrstila na prednostno področje 5C. Romunski program razvoja podeželja 

je drugačen, ker so samo projekti, ki vsebujejo naložbe v energijo iz obnovljivih virov za lastno 

porabo, načrtovani tako, da neposredno prispevajo k prednostnemu področju 5C, drugi ukrepi, 

načrtovani na prednostnih področjih FA 2A, 3A, 6A in 6B, pa imajo sekundarne učinke na 

prednostno področje 5C. Eden od primerov je infrastruktura manjšega obsega, vključno z naložbami 

v energijo iz obnovljivih virov in prihranki energije, za katero velja, da spodbuja predvsem lokalni 

razvoj na podeželskih območjih, zaradi česar je uvrščena na prednostno področje 6B. 

61. Čeprav je res, da v začetku obdobja 2007–2013 niso obstajali posebni kazalniki izložkov za 

projekte na področju energije iz obnovljivih virov, je skupen okvir spremljanja in vrednotenja za 

obdobje 2007–2013 zajemal kazalnik, ki se je nanašal izključno na proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov za vrednotenje programa. Kazalnik učinka št. 7 Prispevek k boju proti podnebnim 

spremembam je bil obravnavan z meritvijo povečanja proizvodnje energije iz obnovljivih virov 

(kvantitativna in kvalitativna sprememba v proizvodnji energije iz obnovljivih virov, pripisana 

posredovanju, ki ga financira EKSRP). 

62. Komisija v okviru poročanja o spremljanju in kazalnikih zagotavlja navodila, ki so državam 

članicam v pomoč pri krepitvi zmožnosti izpolnjevanja njihovih obveznosti spremljanja. Države 

članice predložijo podatke, Komisija pa oceni njihovo kakovost. Za zanesljivost tovrstnih podatkov 

pa so odgovorni organi držav članic. 

63. Celovite informacije je težko dobiti, saj so projekti za uporabo energije iz obnovljivih virov 

razpršeni v različnih ukrepih, pred sistematskim pregledovanjem pa ni bilo enotnega kazalnika 

izložkov. Kljub temu pa kazalnik učinka, naveden v odgovoru na odstavek 61, zagotavlja nekaj 

informacij o morebitni učinkovitosti podpore za naložbe v energijo iz obnovljivih virov. 

Glede na to, da je bila energija iz obnovljivih virov kot nov izziv uvedena šele s sistematskim 

pregledovanjem, ko so se programi že začeli izvajati, so bile informacije v zvezi z energijo iz 

obnovljivih virov v predhodnih vrednotenjih, ki so bile uporabljene za oblikovanje programov 

razvoja podeželja, omejene. 

65. V naknadnih vrednotenjih so morale vse države članice/regije odgovoriti na posamezno 

vprašanje glede vrednotenja, ki je bilo neposredno povezano z energijo iz obnovljivih virov. 

Komisija je zagotovila navodila (ki niso zavezujoča). Vendar pa je vsebina naknadnih vrednotenj 

odvisna od vsebine posameznega programa razvoja podeželja, ki odraža politične odločitve držav 

članic. Če je energiji iz obnovljivih virov v programu razvoja podeželja namenjena obrobna 

pozornost, bo tako obravnavana tudi v vrednotenju. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 68 in 69: 
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V okviru programov razvoja podeželja so pričakovani rezultati in ustrezni cilji določeni na ravni 

ciljev (tj. prednostnih področij) in ne na ravni posameznih ukrepov. 

Uspešnost in učinkovitost programov razvoja podeželja bosta ocenjeni na podlagi razširjenih 

vrednotenj, kazalniki sistema CMES pa bodo le orodje, ki ga bodo dopolnjevale druge informacije. 

Skupne kazalnike je bilo treba opredeliti ob upoštevanju vprašanj razpoložljivosti podatkov v vseh 

državah članicah, stroškovne učinkovitosti sistema in sprejemljivega upravnega bremena za države 

članice. Čeprav dodatni kazalniki za posamezne programe ne ustrezajo vedno opredelitvi 

kazalnikov „rezultatov“, Komisija meni, da so lahko v pomoč pri oceni programov. 

70. V smernicah Komisije z naslovom „Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on 

evaluation in 2017“ (Ocena rezultatov programa razvoja podeželja: kako se pripraviti na poročanje 

o vrednotenju v letu 2017) iz priloge 11 (str. 76) so predlagani različni viri podatkov, na primer: 

prijavni obrazci upravičencev in njihovi zahtevki za plačilo, nacionalni/regionalni statistični 

podatki, podatki o dobavi energije in nadzornih subjektih ter statistični podatki Eurostata o energiji. 

Na koncu dolgega seznama zgoraj navedenih možnih virov podatkov so navedene tudi 

„ankete/ciljne skupine“ (https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-

rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en). 

Opozoriti je treba, da smernice Komisije niso zavezujoči dokumenti. Njihov cilj je izboljšati 

kakovost in primerljivost vrednotenj, za katera so odgovorne države članice. 

71. V okviru programov za razvoj podeželja je mogoče rezultate posameznega cilja doseči z več 

ukrepi. Te rezultate je mogoče oceniti samo z vrednotenji. Komisija priznava tveganje upravnega 

bremena, ki ga to povzroča, vendar si prizadeva vzpostaviti primerno ravnovesje med stroški in 

koristmi. V zvezi z domnevnim pomanjkanjem primerljivosti zaradi posebnosti programov, npr. 

dodatnih kazalnikov za posamezne programe, posamezno vrednotenje programa razvoja podeželja 

vseeno podaja oceno učinkov in rezultatov tega programa in je primer za druge programe razvoja 

podeželja, v katere zadevni ukrepi morda sploh niso vključeni. 

75. Različne dejavnosti v okviru razvoja podeželja prispevajo k izboljšani uporabi energije iz 

obnovljivih virov; naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ali mobilizacija gozdne 

biomase za energijo sta le dve od njih. 

EKSRP podpira tudi projekte na področju energije iz obnovljivih virov na podlagi lokalnih razvojni 

strategij, ki so podprte v okviru programa LEADER. Te pobude za razvoj, ki jih vodi skupnost, so 

običajno bolje sprejete v lokalni skupnosti in zagotavljajo vključenost projektov na področju 

energije iz obnovljivih virov v širšo strategijo za trajnostni razvoj zadevnega lokalnega območja. 

78. Vloga izbirnih meril je prednostno razvrščanje projektov v skladu z razvrstitvijo ciljev programa 

kot celote glede na opredeljene potrebe in potencial. 

V skladu z načelom deljenega upravljanja države članice določijo izbirna merila za vsak ukrep in se 

posvetujejo z odborom za spremljanje programa razvoja podeželja (v katerem so v skladu z 

načelom partnerstva zastopane vse zadevne zainteresirane strani). 

79. Komisija sodeluje v teh odborih za spremljanje, kjer zagotavlja navodila in povratne 

informacije. V povratnih informacijah lahko tudi jasno navede, da so pragovi prenizki. To se je na 

primer zgodilo v primeru francoskega programa razvoja podeželja, ki ga je pregledalo 

Evropsko računsko sodišče. 

Okvir 10 – Projekti na področju energije iz obnovljivih virov z obrobnimi koristmi za razvoj 

podeželja 

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
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Na podlagi izkušenj, pridobljenih v programskem obdobju 2007–2013, bolgarski program razvoja 

podeželja v trenutnem programskem obdobju podpira samo naložbe v proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov za lastno porabo (na kmetijah ali v podjetjih). 

81. Države članice se načeloma spodbuja, da se odločijo podpreti tiste projekte v okviru EKSRP, ki 

bistveno prispevajo k razvoju podeželja. Vendar pa je treba pri ocenjevanju koristi za razvoj 

podeželja v primerjavi s projekti na področju energije iz obnovljivih virov, ki jih financirajo druge 

podporne sheme, upoštevati obseg takšnih projektov v okviru EKSRP. V tem okviru je treba 

razumeti število ustvarjenih delovnih mest ter drugih poslovnih priložnosti in storitev. 

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

84. Komisija se strinja, da lahko projekti na področju energije iz obnovljivih virov prispevajo k 

trajnostnemu razvoju podeželja, zlasti z vključitvijo lokalnih zainteresiranih strani. Vendar pa je 

uresničitev potenciala financiranja EKSRP v tem smislu odvisna od izbire držav članic/regij pri 

oblikovanju programov razvoja podeželja in vzpostavljanju ravnovesja med različnimi cilji strategij 

razvoja podeželja. 

85. Direktiva o energiji iz obnovljivih virov je splošen pravni okvir, ki spodbuja uporabo energije iz 

obnovljivih virov po vsej EU in doseganje ciljev glede energije iz obnovljivih virov do leta 2020. 

Čeprav je razvoj podeželja pomembno gonilo uporabe energije iz obnovljivih virov, direktiva 

državam članicam pušča veliko svobode pri izbiri načina za doseganje njihovih nacionalnih ciljev 

glede energije iz obnovljivih virov, vključno s tem, kako bodo spodbujale uporabo energije iz 

obnovljivih virov na podeželskih območjih. Predlog Komisije za prenovitev direktive o energiji iz 

obnovljivih virov obravnava nastajajoče modele porabe energije iz obnovljivih virov in skupnosti 

na področju energije iz obnovljivih virov, ki lahko še dodatno povečajo koristi energije iz 

obnovljivih virov za razvoj podeželja. 

Priporočilo 1 – Preverjanje prihodnje politike za energijo iz obnovljivih virov z vidika 

njenega učinka na podeželje 

Prva alinea: Komisija sprejema to priporočilo, vkolikor se nanaša na ukrepanje Komisije. Komisija 

meni, da je oblikovanje prihodnje politike glede energije iz obnovljivih virov obravnavala s 

predlogoma Komisije glede uredbe o upravljanju energetske unije in prenovitve direktive o energiji 

iz obnovljivih virov. 

Države članice bi lahko pri pripravi osnutkov celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih 

načrtov, ki se zahtevajo z uredbo o upravljanju, ki je trenutno v postopku soodločanja, med drugim 

upoštevale tudi okoliščine in potrebe svojih podeželskih območij. 

Druga alinea: Navedba preverjanja vplivov na podeželska območja je vključena v sporočilo 

Komisije o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva (glej stran 22 COM(2017) 713 final). 

V tem sporočilu se Komisija zavezuje, da bo spodbujala mehanizem preverjanja vplivov na 

podeželska območja, v katerem se pomembne politike sistematično preverjajo „z vidika podeželja“, 

pri čemer se upoštevajo morebitni učinki na podeželske skupnosti. 

Tretja alinea: Komisija sprejema to priporočilo, saj njen predlog glede uredbe o upravljanju 

energetske unije, ki je trenutno v postopku soodločanja, že določa interaktiven dialog z državami 

članicami, da bi presodila, ali cilji in prispevki, vključeni v njihove nacionalne energetske in 

podnebne načrte, zadoščajo za skupno uresničevanje ciljev energetske unije. 

86. Iz modeliranja, izvedenega za oceno učinka trajnostne rabe bioenergije, je razvidno, da čeprav 

se pričakuje, da se bo uvoz biomase povečal, bo biomasa za energijo še naprej večinoma domačega 

izvora. Iz lastnega modeliranja Komisije za obdobje 2020–2030 je razvidno, da bo povpraševanje 

po biomasi za ogrevanje in električno energijo vrhunec predvidoma doseglo leta 2025, zatem pa 
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rahlo upadalo do leta 2030 zaradi konkurence drugih obnovljivih virov in učinkov energetske 

učinkovitosti v stavbah. Na daljši rok (do leta 2050) se bo povpraševanje po biogorivu predvidoma 

močno povečalo zaradi potrebe po razogljičenju v prometnem sektorju, vključno z letalstvom. 

Poleg tega Komisija meni, da predlog za prenovitev direktive o energiji iz obnovljivih virov krepi 

okvir EU za trajnostno rabo bioenergije, s čimer v zadostni meri zagotavlja trajnostno proizvodnjo 

in uporabo biomase za energijo. 

Priporočilo 2 – Izboljšan okvir za trajnostno rabo bioenergije 

Komisija sprejema to priporočilo. Po mnenju Komisije bo predlog za prenovitev direktive o energiji 

iz obnovljivih virov, ki je trenutno v postopku soodločanja, po sprejetju okrepil okvir EU za 

trajnostno rabo bioenergije, s čimer v zadostni meri zagotavlja trajnostno proizvodnjo in uporabo 

biomase za energijo. 

Poleg tega je cilj predloga Komisije glede uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in 

odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in 

energetske politike do leta 2030 (uredba LULUCF), ki je trenutno v postopku soodločanja 

(sozakonodajalca sta začasni sporazum dosegla 14. decembra 2017), zagotoviti, da države članice 

na nacionalni ravni obračunavajo emisije ali odvzeme za biomaso za energijo in da se „pravilo o 

nepresežku emisij“ uporablja za LULUCF. Komisija zato meni, da je to priporočilo izpolnjeno 

glede predlogov Komisije o prenovi direktive o energiji iz obnovljivih virov in LULUCF. 

Poleg tega skupna kmetijska politika trenutno vključuje določbe za zaščito organskega ogljika v 

tleh kmetijskih zemljišč in travinja. Namen skupne kmetijske politike je torej zaščititi organski 

ogljik v tleh in na ta način prispevati k trajnosti biomase za območje, ki je upravičeno do plačil v 

okviru SKP. 

Kot je navedeno v sporočilu o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva, si Komisija prizadeva 

okrepiti ambicije SKP glede učinkovite rabe virov, skrbi za okolje in podnebnih ukrepov. 

87. Komisija je med pogajanji o partnerskih sporazumih in zadevnih programih dejavno spodbujala 

uvedbo sinergij in dopolnjevanja pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, pri 

čemer je upoštevala tudi obstoječe nacionalne in druge programe financiranja EU. Za odločitve 

glede izvajanja pa so odgovorne države članice. 

V primeru projektov na področju energije iz obnovljivih virov je lahko EKSRP ustrezen podporni 

mehanizem za lokalne projekte in tako dopolnjuje druge obstoječe vire financiranja. Poleg tega se 

bodo dodatno obravnavali potencialni upravičenci na podeželskih območjih, ki niso upravičeni v 

okviru drugih skladov. 

88. Države članice lahko v okviru pristopa strateškega načrtovanja izberejo prednostno področje, ki 

se jim zdi najprimernejše za načrtovanje posameznega ukrepa v skladu s ciljem ukrepa. Logična 

posledica je, da lahko projekti na področju energije iz obnovljivih virov spadajo na različna 

prednostna področja. 

Priporočilo 3 – Jasna navodila o vlogi EKSRP za podporo za energijo iz obnovljivih virov 

Prva alinea: Komisija lahko le delno sprejme to priporočilo, saj v tej fazi ne more sprejeti posebnih 

zavez glede zakonodajnih predlogov za obdobje po letu 2020. 

Komisija se zavezuje proučiti možne načine krepitve usmerjenosti k rezultatom prihodnje SKP, da 

bi dosegala dodano vrednost EU, hkrati pa bolje odražala potrebe in želje zadevnih ozemelj, kot je 

navedeno v Sporočilu Komisije COM(2017) 713 final. 
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Poleg tega države članice/regije same najbolje odločijo, kateri instrumenti financiranja so 

najprimernejši v njihovem posebnem okviru in kako bi jih morali združiti, da bi uresničili cilje 

glede energije iz obnovljivih virov in razvoja podeželja na najbolj stroškovno učinkovit način. 

Druga alinea: Komisija sprejema to priporočilo in meni, da je bilo že izvedeno. 

Spletna stran evropske mreže za razvoj podeželja (European Network for Rural Development) 

vključuje zbirko podatkov z dobrimi praksami, ki med drugim vključujejo primere projektov na 

področju energije iz obnovljivih virov, ki jih podpira EKSRP, in pristopov na tem področju, ki 

temeljijo na skupnosti. Poleg tega je bila v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju 

kmetijske produktivnosti in trajnosti pravkar ustanovljena ciljna skupina za „spodbujanje 

proizvodnje in uporabe energije iz obnovljivih virov na kmetijah“, ki se je prvič sestala 21. in 

22. novembra 2017. 

89. Čeprav je res, da v začetku obdobja 2007–2013 niso obstajali specifični kazalniki izložkov za 

projekte na področju energije iz obnovljivih virov, je bil v skupen okvir spremljanja in vrednotenja 

za obdobje 2007–2013 vključen kazalnik učinka, ki zajema povečanje proizvodnje energije iz 

obnovljivih virov za vrednotenje programa. To je zagotovilo nekaj informacij, vendar so te odvisne 

od tega, kako podrobno so programi obravnavali to vprašanje. 

90. V okviru načela deljenega upravljanja so za vrednotenje programa razvoja podeželja odgovorne 

države članice. 

Uspešnost in učinkovitost programov razvoja podeželja bosta ocenjeni na podlagi razširjenih 

vrednotenj, kazalniki sistema CMES pa bodo le orodje, ki ga bodo dopolnile druge informacije. 

Skupni kazalniki so morali biti opredeljeni ob upoštevanju vprašanj razpoložljivosti podatkov v 

vseh državah članicah, stroškovne učinkovitosti sistema in sprejemljivega upravnega bremena držav 

članic. 

Čeprav je lahko posledica dodatnih kazalnikov za posamezne programe manj primerljivo poročanje, 

Komisija meni, da je to sprejemljivo in da so lahko v pomoč pri presoji programov. 

91. Smernice Komisije za razširjeno letno poročanje o izvajanju za leto 2019 so trenutno v pripravi. 

Kot je navedeno v razmislekih o obdobju po letu 2020, se Komisija zavezuje, da bo proučila možne 

načine za izboljšanje merjenja uspešnosti SKP kot celote. Predviden je izboljšan izvedbeni model 

SKP, osredotočen na rezultate. V ta namen bi bilo treba postopek zagotovil prilagoditi zahtevam 

zasnove politike, usmerjene v rezultate, vključno z oblikovanjem in uporabo zanesljivih, merljivih 

kazalnikov ter verodostojnega spremljanja uspešnosti in poročanja o njej. 

Priporočilo 4 – Enostavnejši in bolj smiseln okvir spremljanja in vrednotenja 

Komisija delno sprejema to priporočilo. Priporočilo je že izvedeno glede podatkov o izdatkih za 

energijo iz obnovljivih virov in energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na podlagi podprtih 

projektov. Te informacije bodo vključene v razširjena letna poročila o izvajanju za leto 2019. 

Vendar pa Komisija ne more držav članic zahtevati, naj v teh poročilih zagotovijo informacije, kot 

so na primer podatki o obstoječi energetski zmogljivosti, če se od njih ni zahtevalo, da jih zbirajo od 

začetka programskega obdobja. 

93. V trenutnem programskem obdobju se na ravni programov uporablja tako imenovano 

pravilo N+3, da se v celoti izkoristi financiranje EKSRP v skladu s cilji iz ustreznih programov 

razvoja podeželja. Cilj je zmanjšanje tveganja, da bi bila podpora EKSRP odobrena brez koristi, 

izbirni postopki pa se lahko med programskim obdobjem prilagajajo v skladu z načeloma deljenega 

upravljanja in partnerstva. 
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Priporočilo 5 – Boljše izbiranje projektov ob upoštevanju dodane vrednosti za podeželska 

območja in izvedljivosti projektov 

Komisija meni, da je to priporočilo naslovljeno na države članice. Čeprav v skladu z načelom 

deljenega upravljanja dejanski izbirni postopki in opredelitev izbirnih meril ostajajo v pristojnosti 

držav članic, si bo Komisija še naprej prizadevala spodbujati države članice k uporabi relevantnih 

izbirnih postopkov. 



 
Dogodek Datum 

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 10.11.2016 

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 13.11.2017 

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 10.1.2018 

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh 
jezikih 

7.2.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Večja uporaba energije iz obnovljivih virov je bistvena za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov EU in njene 
odvisnosti od fosilnih goriv in uvožene energije ter s tem 
prispevanje k zanesljivosti oskrbe z energijo. Poleg tega je 
lahko energija iz obnovljivih virov gonilo trajnostnega 
razvoja na podeželskih območjih. Sodišče je na podlagi 
svoje revizije ugotovilo, da med politiko za energijo iz 
obnovljivih virov in sredstvi za omogočanje trajnostnega 
razvoja obstajajo potencialne sinergije, vendar te za zdaj 
ostajajo večinoma neizkoriščene. Politika EU za energijo iz 
obnovljivih virov ni dovolj eksplicitna pri vzpostavljanju 
pogojev za uspešno povezovanje energije iz obnovljivih 
virov z razvojem podeželja. Posebna sredstva, ki so na 
voljo za razvoj podeželja, bi lahko imela pomembno vlogo 
pri doseganju ciljev EU in nacionalnih ciljev glede energije 
iz obnovljivih virov, vendar države članice niso vedno 
dajale prednosti projektom na področju energije iz 
obnovljivih virov, ki bi lahko prispevali k trajnostnemu 
razvoju podeželja.  
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Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih 
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