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Revizorji EU: na certificiranje biogoriv vplivajo slabosti v postopku priznanja in
nadzoru sistema
V novem poročilu Evropskega računskega sodišča je navedeno, da bi slabosti v sistemu certificiranja
trajnostnih biogoriv lahko ogrozile podlago za doseganje ciljev EU v zvezi z obnovljivimi viri energije v prometu
do leta 2020.
V skladu z direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov lahko države članice EU zaradi doseganja
cilja 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v prometu do leta 2020 uporabljajo le biogoriva, ki so bila
certificirana kot trajnostna. Večina biogoriv, danih na trg EU, se certificira v okviru prostovoljnih shem, ki jih je
priznala Komisija. Vendar so revizorji ugotovili, da so v postopku priznanja shem, ki ga opravi Komisija, in njenem
nadzoru nad shemami prisotne slabosti.
„Cilji glede trajnostne energije v prometu do leta 2020 so pomembni tako za okolje EU kot za vse uporabnike
prometa. Preverjanje doseganja teh ciljev pa mora temeljiti na zanesljivih podatkih in sistemu certificiranja. To

smo želeli preučiti z našo revizijo,” je dejala članica Evropskega računskega sodišča Bettina Jakobsen, pristojna za poročilo.

Revizorji so ugotovili, da Komisija ni zahtevala, da se mora v okviru shem preveriti, ali proizvodnja biogoriv ne
povzroča tveganj, kot so spori glede lastništva zemljišč, prisilno/otroško delo, slabi delovni pogoji kmetov ter
nevarnosti za zdravje in varnost. Ocene v okviru shem niso zajemale učinka posrednih sprememb rabe zemljišč
na trajnost biogoriv (kadar se obdeluje več zemljišč za hrano, da se tako nadomestijo poljščine, ki se uporabijo za
proizvodnjo goriv). Revizorji so se strinjali, da pri ocenjevanju učinka posrednih sprememb rabe zemljišč
obstajajo tehnične težave, vendar pa je brez teh informacij relevantnost sistema za certificiranje omajana.
Ugotovili so tudi, da je Komisija priznala sheme, ki niso imele ustreznih postopkov, s katerimi bi se zagotovilo, da
so bila biogoriva resnično proizvedena iz odpadkov ali da surovine izpolnjujejo okoljske zahteve. Nekatere sheme
so bile premalo pregledne ali pa jih je vodilo le nekaj članov, kar je povečalo tveganje navzkrižja interesov in
preprečevalo uspešno komunikacijo z drugimi deležniki.
Komisija ne nadzoruje dejavnosti prostovoljnih shem, zato ne more biti prepričana, da te dejansko uporabljajo
standarde, na podlagi katerih so bile certificirane, ali odkriti kršenja pravil.
Za zanesljivost svojih statističnih podatkov o trajnostnih gorivih, ki prispevajo k doseganju cilja 10 % trajnostne
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energije v prometu, so odgovorne države članice. Po odkritjih revizorjev pa so ti statistični podatki morda
precenjeni, saj so države članice lahko upoštevale tudi biogoriva, katerih trajnost ni bila preverjena. Ugotovljeni
so bili tudi problemi s primerljivostjo podatkov.
Revizorji v svojih priporočilih pozivajo Komisijo, naj zagotovi, da se v okviru shem za certificiranje:
•
oceni, v kakšnem obsegu proizvodnja biogoriv vključuje bistvena socialno-ekonomska tveganja in
povzroča posredne spremembe rabe zemljišč,
•

preveri, ali proizvajalci surovin za biogoriva izpolnjujejo okoljske zahteve za kmetijstvo,

•

zagotavljajo zadostne dokaze o izvoru odpadkov in ostankov, ki se uporabljajo za proizvodnjo biogoriv.

Revizorji priporočajo, naj Komisija sama:
•

oceni, ali upravljanje shem zmanjšuje tveganje navzkrižja interesov in ali so sheme dovolj pregledne,

•
preverja, ali so dejavnosti certificiranih shem v skladu s standardi, ki so predloženi v priznanje, in ali so
bili v njihovem okviru vzpostavljeni pregledni sistemi za pritožbe,
•
od držav članic zahteva dokaze o zanesljivosti njihovih statističnih podatkov o biogorivih in uskladi
opredelitev odpadnih snovi.
Opombe za urednike
Biogorivo je v zakonodaji EU opredeljeno kot „tekoče ali plinasto gorivo, namenjeno uporabi v prometu,
proizvedeno iz biomase”, tj. iz biološko razgradljivih kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov, odpadkov ali
ostankov ali iz biorazgradljivih industrijskih in komunalnih odpadkov.
Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zahteva, da vsaka država članica EU zagotovi, da bo
delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 znašal vsaj 10 % končne porabe. V praksi je
glede na sedanjo stopnjo tehničnega razvoja in možnosti uporabe alternativnih virov energije v prometu mogoče
cilj v višini 10 % doseči le z znatno uporabo biogoriv.
Biogoriva povzročajo manj emisij toplogrednih plinov, zlasti ogljikovega dioksida, kot fosilna goriva, saj količina
ogljika, izpuščenega med zgorevanjem, znaša le toliko, kot ga med rastjo absorbirajo rastline, ki so izvorna snov.
Vendar pa to deluje le, če ni dodatnih emisij zaradi sprememb rabe zemljišč. Če se raba zemljišč spremeni,
pridobivanje in obdelava novih območij za poljščine povzročita dodatne emisije. Biogoriva ne pomenijo
konkurence proizvodnji hrane, če so proizvedena iz odpadkov, ostankov ali druge neživilske biomase.
Revizorji so obiskali štiri države članice, ki proizvajajo in/ali porabijo največje količine biogoriv: Nemčijo, Francijo,
Poljsko in Združeno kraljestvo.

Posebno poročilo št. 18/2016: Sistem EU za certificiranje trajnostnih biogoriv je na voljo v 23 jezikih EU.
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