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Predlog spremembe 114
Werner Langen

Osnutek zakonodajne resolucije
Prva navedba sklicevanj na pravno podlago

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe ter člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
ter člena 175(1) Pogodbe,

Or. de

Obrazložitev

Člen 95 ima s pravnega vidika večjo težo kot člen 175(1), zato ga je treba navesti na prvem 
mestu. Istočasno je treba poudariti tudi, da je pri tej direktivi primerna dvojna pravna 
podlaga.

Predlog spremembe 115
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Večja uporaba energije iz obnovljivih 
virov je pomemben del svežnja ukrepov, 
potrebnih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in izpolnitev 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bo morala imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja ter 
zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih.

(1) Večja uporaba energije iz obnovljivih 
virov, skupaj s prihranki energije,  je 
pomemben del svežnja ukrepov, potrebnih 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
in izpolnitev Kjotskega protokola k 
Okvirni konvenciji Združenih narodov o 
podnebnih spremembah ter nadaljnjih 
evropskih in mednarodnih obveznosti 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov po letu 2012. Prav tako bo morala 
imeti pomembno vlogo pri spodbujanju 
zanesljivosti oskrbe z energijo in 
tehnološkega razvoja ter zagotavljanju 
možnosti za zaposlovanje in regionalni 
razvoj, zlasti na podeželskih območjih.
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Or. it

Predlog spremembe 116
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Večja uporaba energije iz obnovljivih 
virov je pomemben del svežnja ukrepov, 
potrebnih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in izpolnitev 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bo morala imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja ter 
zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih. 

(1) Večja trajnostna uporaba energije iz 
obnovljivih virov je pomemben del svežnja 
ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in izpolnitev 
Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bo morala imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja ter 
zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih.

Or. en

Obrazložitev

Energija iz obnovljivih virov ni trajnostna po opredelitvi.

Predlog spremembe 117
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Večja uporaba energije iz obnovljivih 
virov je pomemben del svežnja ukrepov, 
potrebnih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in izpolnitev 

(1) Večja uporaba energije iz obnovljivih 
virov je pomemben del svežnja ukrepov, 
potrebnih za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in izpolnitev 
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Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bo morala imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja ter 
zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in 
regionalni razvoj, zlasti na podeželskih 
območjih. 

Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah ter nadaljnjih evropskih in 
mednarodnih obveznosti glede zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov po letu 2012. 
Prav tako bo morala imeti pomembno 
vlogo pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe 
z energijo in tehnološkega razvoja in 
inovacij ter zagotavljanju možnosti za 
zaposlovanje in regionalni razvoj, zlasti na 
podeželskih in izoliranih območjih.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati moramo potencial, ki obstaja tudi v izoliranih območjih (gorske in otoške regije).

Predlog spremembe 118
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Kot je določeno v delovnem 
dokumentu Komisije (SEC(2008)0057) je 
treba dodeljevati sheme podpor kot del 
prizadevanj držav članice za ponujanje 
varovanja okolja. Ker so energetska in 
podnebna vprašanja tesno povezana, je 
treba države članice spodbuditi k podpori 
okolju prijazne proizvodnje energije, ki ne 
povečuje emisij toplogrednih plinov. 
Države članice morajo kot del tega 
prizadevanja in da zagotovijo doseganje 
skupnih ciljev držav članic, stremeti k 
zagotavljanju energetskih virov, ki ne 
povečujejo emisij CO2 in v davčne 
namene niso slabše obravnavani.

Or. sv
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Obrazložitev

Economic incentives are an important means of bringing a solution to climate policy issues 
closer. The Member States should be encouraged to support energy production which does 
not contribute to increased greenhouse gas emissions. From a climate point of view, state 
support schemes giving less favourable treatment to energy sources which do not contribute 
to increased greenhouse gas emissions are distinctly unhelpful. Distorting forms of state aid 
can hinder the development of a future sustainable system if they discriminate against 
solutions which yield specially large benefits in terms of CO2 reduction.

Predlog spremembe 119
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Opirajoč se na resolucijo Evropskega 
parlamenta o konvencionalnih 
energetskih virih in energetskih 
tehnologijah z dne 24. oktobra 2007 imajo 
kratkoročne in srednjeročne odločitve v 
zvezi z uporabo jedrske energije tudi 
neposreden vpliv na podnebne cilje in 
lahko prispevajo k realističnemu 
doseganju, analiziranju in upoštevanju 
ciljev EU. Pri tem je treba upoštevati tudi 
četrto ocenjevalno poročilo medvladnega 
foruma o podnebnih spremembah (IPCC) 
iz leta 2007, po katerem je jedrska 
energija trenutno ena ključnih tehnologij, 
je komercialno dostopna in lahko 
pripomore k znatnemu znižanju emisij 
CO2.

Or. de

Obrazložitev

Da bi dosegli zadane cilje EU na področju boja proti podnebnim spremembam je treba 
upoštevati vse vire energije z nizkimi emisijami CO2, tudi jedrsko energijo.
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Predlog spremembe 120
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših 
sredstev, s katerim lahko Skupnost 
zmanjša svojo odvisnost od uvožene nafte 
(kjer je zanesljivost oskrbe največji 
problem) in vpliva na trg z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Da bi rešili podnebje Zemlje, je treba razvijati in izvajati prometno politiko za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in alternativne načine prevoza, preden lahko pričakujemo, da bo 
potrebno zmanjšanje emisij zagotovljeno s tehnologijo „end-of-the-pipe“, kot je biomasa za 
goriva, namenjena uporabi v prometu.

Predlog spremembe 121
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v
prometu eno od najučinkovitejših sredstev, 
s katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 
v prometu.

(2) Zlasti so večje tehnološke izboljšave, 
spodbude za širitev in uporabo javnega 
prevoza, uporaba energetsko učinkovitih 
tehnologij in uporaba energije iz 
obnovljivih virov v prometu nekatera od
najučinkovitejših sredstev, s katerim lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte v prometnem sektorju (kjer 
je zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 
v prometu.
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Or. en

Obrazložitev

Promet predstavlja 30 % celotne porabe energije v EU, njegova odvisnost od nafte pa dosega 
98 %. Zato ni presenetljivo, da je drugi največji onesnaževalec z emisijami toplogrednih 
plinov v EU. Zato se mora EU osredotočiti na povečanje uporabe energije iz obnovljivih 
virov, tehnološke izboljšave in zmanjševanje prometa s prehodom od posamezne uporabe na 
javni promet.

Predlog spremembe 122
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših sredstev, 
s katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi 
uporabi v prometu.

(2) Poleg izboljšane energetske 
učinkovitosti so večja uporaba energije 
biomase, biogoriv in drugih obnovljivih 
virov v prometu nekatera od 
najučinkovitejših sredstev, s katerimi lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte (kjer je zanesljivost oskrbe 
največji problem) in vodi sektor na 
trajnostno pot.

Or. en

Predlog spremembe 123
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših sredstev, 
s katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od sredstev, s katerim lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte (kjer je zanesljivost oskrbe 
največji problem) in vpliva na trg z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu.
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v prometu.

Or. it

Predlog spremembe 124
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zlasti je večja uporaba biogoriv v 
prometu eno od najučinkovitejših sredstev, 
s katerim lahko Skupnost zmanjša svojo 
odvisnost od uvožene nafte (kjer je 
zanesljivost oskrbe največji problem) in 
vpliva na trg z gorivi, namenjenimi uporabi 
v prometu.

(2) Zlasti je večja uporaba obnovljivih 
virov energije v prometu eno od 
najučinkovitejših sredstev, s katerim lahko 
Skupnost zmanjša svojo odvisnost od 
uvožene nafte (kjer je zanesljivost oskrbe 
največji problem) in vpliva na trg z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu.

Or. en

Obrazložitev

Obnovljiva energija v prometu je več kot biogoriva. Treba je vključiti elektromobilnost, 
bioplin in vodik iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 125
Pilar Ayuso

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Sporočilo Komisije z dne 7. novembra 
2007 o alternativnih gorivih za cestni 
promet in nizu ukrepov za spodbujanje 
uporabe biogoriv za EU določa cilj, da se 
do leta 2020 zamenja 20 % dizla in 
bencina v sektorju cestnega prometa.
Komisija mora premisliti o predložitvi 
ločene pobude za spodbujanje uveljavitve 
čistih in alternativnih goriv za cestni 
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promet, kot so poleg obnovljive energije še 
sintetična goriva iz naravnega plina, da 
učinkovito dopolni to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog se osredotoča le na spodbujanje obnovljivih virov in biogoriv, čeprav lahko ostala 
alternativna goriva za cestni promet kritično prispevajo k doseganju ciljev trajnosti, varnosti 
oskrbe in konkurenčnosti. Upoštevanje obnovljivih virov za promet je sedaj obravnavano kot 
del te direktive, zato je treba preoblikovati cilje za druga alternativna goriva v ločeni pobudi.

Predlog spremembe 126
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Jedrska energija lahko prav tako 
prispeva k večji zanesljivosti oskrbe in 
občutnem zmanjšanju CO2. Do leta 2020 
bi lahko 60% elektrike v EU izviralo iz 
virov (jedrskih in obnovljivih), ki ne 
proizvajajo ogljika.

Or. de

Obrazložitev

Ob obnovljivih virih energije je tudi jedrska energija primerna za znižanje ogljikovih emisij v 
EU. Jedrska energija prav tako poveča neodvisnost od dobave plina in nafte, to pa je 
izjemnega pomena za gospodarsko trdnost Evrope.
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Predlog spremembe 127
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da je 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
ustrezen cilj ter da bo okvir, ki vključuje 
obvezne cilje, poslovni skupnosti zagotovil 
dolgoročno stabilnost, ki jo ta potrebuje za 
racionalne investicijske odločitve v 
sektorju obnovljive energije. Čeprav so 
argumenti za cilj 20-odstotnega skupnega 
deleža obnovljive energije vse močnejši, 
pa postaja cilj 10 odstotkov obnovljive 
energije v prometu vse bolj vprašljiv.

Or. en

Predlog spremembe 128
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu dosegljiva cilja, če bodo 
zagotovljene nove inovacije in tehnološki 
napredek, rešena vprašanja trajnosti in 
določen realni časovni okvir . Kakršni koli 
obvezni cilji morajo  poslovni skupnosti 
zagotoviti dolgoročno stabilnost, ki jo ta 
potrebuje za racionalne investicijske 
odločitve v sektorju obnovljive energije.

Or. en
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Obrazložitev

Povečanje skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo 
prehitro določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno 
uresničiti.

Predlog spremembe 129
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za trajnostne 
investicije v sektorju obnovljive energije, 
ki bodo zmožne zmanjšati odvisnost od 
uvoženih fosilnih goriv in boljši izkoristek 
novih energetskih tehnologij.

Or. de

Obrazložitev

Evropska unija je sposobna razviti daljnosežne inovacije na področju obnovljive energije, to 
pa pomeni večjo neodvisnost in prijaznost do okolja. 

Predlog spremembe 130
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
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skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. Poleg tega je treba 
spodbuditi naložbe v vire energije z 
nizkimi emisijami CO2.

Or. fr

Obrazložitev

Kot zagovarjajo Evropski svet, Mednarodna agencija za energijo in Medvladni forum o 
podnebnih spremembah, ne zadoščajo zgolj naložbe v same obnovljive energije. Potrebujemo 
tudi osnovo za naložbe v vire energije z nizkimi emisijami CO2, četudi ti sklepi spadajo v 
okvir subsidiarnosti.

Predlog spremembe 131
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. 

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije. Tej cilji obstajajo v 
povezavi z 20-odstotnim izboljšanjem 
energetske učinkovitosti do leta 2020, ki je 
določeno v sporočilu Komisije z dne 19. 
oktobra 2006 z naslovom "Akcijski načrt 
za energetsko učinkovitost: uresničitev 
možnosti", ki ga je marca 2007 potrdil 
Evropski svet v Bruslju, Evropski 
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parlament pa v svoji resoluciji o 
akcijskem načrtu za energetsko 
učinkovitost: uresničitev možnosti1, z dne 
31. januarja 2008.
________________________
1Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, je njegova obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji bistvenega pomena.

Predlog spremembe 132
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 10-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da sta 20-odstotni 
skupni delež energije iz obnovljivih virov 
in 5-odstotni delež obnovljive energije v 
prometu ustrezna in dosegljiva cilja ter da 
bo okvir, ki vključuje obvezne cilje, 
poslovni skupnosti zagotovil dolgoročno 
stabilnost, ki jo ta potrebuje za racionalne 
investicijske odločitve v sektorju 
obnovljive energije.

Or. it
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Predlog spremembe 133
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
energije na ravni celotne Skupnosti po letu 
2010. Potrdil je obvezni cilj 20-odstotnega 
deleža obnovljivih virov energije v skupni 
porabi energije Skupnosti do leta 2020 in 
obvezni najmanj 10-odstotni cilj, ki ga 
morajo doseči vse države članice pri deležu 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v prometu do leta 2020, ki se 
uvedejo na stroškovno učinkovit način. 
Poudaril je, da je zavezujoč značaj cilja za 
biogoriva ustrezen, če bo proizvodnja 
trajnostna in bo na tržišču na voljo druga 
generacija biogoriv ter se Direktiva 
98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS 
spremeni tako, da se upoštevajo ustrezne 
ravni mešanja. 

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
energije na ravni celotne Skupnosti po letu 
2010. Potrdil je obvezni cilj 20-odstotnega 
deleža obnovljivih virov energije v skupni 
porabi energije Skupnosti do leta 2020 in 
obvezni najmanj 10-odstotni cilj, ki ga 
morajo doseči vse države članice pri deležu 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v prometu do leta 2020, ki se 
uvedejo na stroškovno učinkovit način. 
Poudaril je, da je zavezujoč značaj cilja za 
biogoriva ustrezen le, če bo proizvodnja 
trajnostna in bo na tržišču na voljo druga 
generacija biogoriv ter se Direktiva 
98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS 
spremeni tako, da se upoštevajo ustrezne 
ravni mešanja. Glede na najnovejše 
dokaze, ki kažejo povezavo med povečano 
uporabo biogoriv  na eni strani in 
svetovnim povečanjem okoljskih in 
ekoloških nevarnosti ter ogroženostjo 
varnosti hrane na drugi, se zdi primerno, 
da države članice do leta 2015 najprej 
sledijo obveznemu cilju za biogoriva, ki je 
nižji od 10 %. Države članice se morajo 
na podlagi ocene odločiti, ali bodo med 
letoma 2015 in 2020 ta začetni cilj 
povišale.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja velika zaskrbljenosti glede negativnega vpliva zelo hitrega in netrajnostnega razvoja 
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biogoriv na okolje, pa tudi glede socialnega vpliva takega razvoja na Evropo in svet. Glede 
na previdnostno načelo je treba biti previdnejši pri določanju obveznih ciljev. V vsakem 
primeru je tudi Evropski svet marca 2007 zahteval 10 % cilj le pod pogojem, da se zagotovi 
trajnostna proizvodnja, ki je danes znanstveno in politično vprašljiva.

Predlog spremembe 134
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
energije na ravni celotne Skupnosti po letu 
2010. Potrdil je obvezni cilj 20-odstotnega 
deleža obnovljivih virov energije v skupni 
porabi energije Skupnosti do leta 2020 in 
obvezni najmanj 10-odstotni cilj, ki ga 
morajo doseči vse države članice pri deležu 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v prometu do leta 2020, ki se 
uvedejo na stroškovno učinkovit način. 
Poudaril je, da je zavezujoč značaj cilja za 
biogoriva ustrezen, če bo proizvodnja 
trajnostna in bo na tržišču na voljo druga 
generacija biogoriv ter se Direktiva 
98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti 
motornega bencina in dizelskega goriva ter 
spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS 
spremeni tako, da se upoštevajo ustrezne 
ravni mešanja. 

(5) Evropski svet v Bruslju je na zasedanju 
marca 2007 znova potrdil zavezanost 
Skupnosti razvoju obnovljivih virov 
energije na ravni celotne Skupnosti po letu 
2010. Potrdil je obvezni cilj 20-odstotnega 
deleža obnovljivih virov energije v skupni 
porabi energije Skupnosti do leta 2020 in 
obvezni najmanj 10-odstotni cilj, ki ga 
morajo doseči vse države članice pri deležu 
obnovljive energije v prometu do leta 
2020, ki se uvedejo na stroškovno 
učinkovit način. Poudaril je, da je 
zavezujoč značaj cilja za biogoriva 
ustrezen, če bo proizvodnja trajnostna in bo 
na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv ter se Direktiva 98/70/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 1998 o kakovosti motornega 
bencina in dizelskega goriva ter spremembi 
Direktive Sveta 93/12/EGS spremeni tako, 
da se upoštevajo ustrezne ravni mešanja. 

Or. en
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Predlog spremembe 135
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V vmesnem času je obširnejša ocena 
trajnosti proizvodnje biogoriva pokazala, 
da je 10-odstotni cilj morebiti previsok, da 
bi ga dosegli do leta 2020. Zato bi bilo na 
podlagi znanja in izkušenj primerneje 
določiti cilj 7 %.

Or. en

Obrazložitev

10-odstotni cilj biogoriv bi lahko imel negativen vpliv na prehrano in druga bistvena 
področja, zato je 7-odstotni cilj bolj realističen in bolj ustreza trajnostnim merilom.

Predlog spremembe 136
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni 
primerno. V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Razlaga Komisije ne sme ovirati sklepa Evropskega sveta. Poleg tega od spomladanskega 
Sveta 2007 obstajajo dokazi, da druga generacija agrogoriv ne bo na voljo do leta 2020 in 
morebiti ne bo izpolnjevala niti trajnostnih meril, kot to zahtevajo sklepi istega 
spomladanskega Sveta 2007.

Predlog spremembe 137
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni 
primerno. V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv.

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. Vendar 
pa mnogo neznank v zvezi z obnovljivimi 
viri energije in proizvodnjo biogoriva kliče 
po pristopu, ki bi bil previdnejši od do 
sedaj nameravanega. Zato je treba 
ponovno preučiti 20 % in 10 % zavezujoča 
cilja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog se opira na predlog spremembe 4 pripravljavca mnenja ENVI. Povečanje skupnega 
deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo prehitro določiti 
obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno uresničiti.

Predlog spremembe 138
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. Vendar 
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Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni 
primerno. V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv.

pa mnogo neznank v zvezi s proizvodnjo 
biogoriva kliče po pristopu, ki bi bil 
previdnejši od do sedaj nameravanega. 
10-odstotni zavezujoči cilj je treba zato 
ponovno preučiti.

Or. en

Predlog spremembe 139
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
načeloma zavezujoč na prihodnost, zato ni 
primerno. Zavezujoči značaj cilja bi lahko 
bil prestavljen, če cilja ne bi bilo mogoče 
doseči na trajnosten način.

Or. en

Obrazložitev

Če cilja obstoječih virov ne bi bilo mogoče doseči na trajnosten način, z uporabo zgolj 
trajnostno obnovljivih virov, je bolje cilj preložiti, kot pa se posluževati netrajnostnih 
obnovljivih virov.
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Predlog spremembe 140
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje in 
spodbujati neprestani razvoj tehnologij, ki 
proizvajajo energijo iz vseh vrst 
obnovljivih virov. Odlaganje odločitve o 
tem, ali je cilj zavezujoč, na prihodnost, 
zato ni primerno. V izjavi na zapisnik 
Sveta z dne 15. februarja 2007 je zato 
Komisija poudarila, da ni menila, da je 
treba zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler 
ne bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

Or. en

Predlog spremembe 141
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. V zvezi s tem je potrebna večja 
podpora, da bi se pospešil razvoj biogoriv 
druge generacije, na primer utekočinjene 
biomase (BTL), ki omogočajo večji 
prihranek toplogrednih plinov in nudijo 
druge prednosti glede vpliva na okolje.
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Or. de

Obrazložitev

Biogoriva druge generacije bi morali bolj spodbujati, da bi se njihova učinkovitost v 
prihodnjih letih še povečala.

Predlog spremembe 142
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv, vendar je v zvezi s tem treba bolj 
podpreti krepitev razvoja biogoriv, ki 
prihranijo več emisij toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 143
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 

(6) Glavni namen zavezujočih ciljev je 
zagotoviti gotovost za investitorje. 
Odlaganje odločitve o tem, ali je cilj 
zavezujoč, na prihodnost, zato ni primerno. 
V izjavi na zapisnik Sveta z dne 
15. februarja 2007 je zato Komisija 
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poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. 

poudarila, da ni menila, da je treba 
zavezujoč značaj cilja odložiti, dokler ne 
bo na tržišču na voljo druga generacija 
biogoriv. Vendar pa trenutna razprava o 
konkurenci pri gojenju rastlin za 
pridelavo dizelskega goriva in živil kaže, 
da je potrebno redno preverjanje 
obveznosti v zvezi z biogorivi.   Obsežne in 
stroge trajnostne zahteve ter pospešena 
vpeljava druge generacije biogoriv morajo 
zato oblikovati osrednji del evropske 
politike. 

Or. de

Obrazložitev

Trenutno med znanstveniki in v medijih poteka burna razprava o konkurenci, ki jo povzročajo 
biogoriva glede na varnost hrane. Razprava še ni končana. Zaradi tega je treba ohraniti 
vprašanje obveznosti odprto, dokler ne bodo na voljo zanesljivi rezultati ali dokler ne bodo 
biogoriva oziroma biomasa druge generacije primerni za vstop na trg.

Predlog spremembe 144
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Države članice bodo morale nujno 
zelo izboljšati energetsko učinkovitost v 
vseh panogah, da bodo lažje dosegale 
svoje cilje obnovljive energije, ki so 
izraženi kot odstotki končne porabe 
energije. Potreba po energetski 
učinkovitosti je v prometnem sektorju 
bistvenega pomena, saj se lahko zgodi, da 
je zavezujoči odstotni cilj vedno težje 
trajnostno doseči, če bo skupno 
povpraševanje po energiji za promet še 
naprej raslo. Zato mora biti obvezni 10-
odstotni najnižji cilj, ki ga bodo dosegale 
države članice:
(i) opredeljen kot tisti delež končne porabe 
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energije v prometu, ki naj bi bil dosežen iz 
obnovljivih virov, ne pa le iz biogoriva;
(ii) naložen v povezavi z obvezno 20-
odstotno izboljšavo energetske 
učinkovitosti v prometnem sektorju do leta 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Zelo težko bo trajno doseči 10-odstotni cilj za promet, če bo celotni obseg energije, 
porabljene v prometu, še naprej rasel. S spremembo okvirnega cilja energetske učinkovitosti 
20 % do leta 2020 v zavezujoči cilj za prometni sektor, bo doseženo zmanjšanje 
povpraševanja po energiji v prometnem sektorju, s tem bo pa količinska zahteva 10-
odstotnega cilja manjša.

Predlog spremembe 145
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V okviru te direktive je bistveno, da 
vsaka država članica uporabi 
najučinkovitejši in najuspešnejši sistem 
pomoči za lažje doseganje ciljev 
obnovljive energije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti trga elektrike v 
državi članici.

Or. en
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Predlog spremembe 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament je v Resoluciji o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v 
Evropi pozval Komisijo, naj do konca leta 
2007 predstavi predlog za zakonodajni 
okvir za obnovljivo energijo, sklicujoč se 
na pomen določitve ciljev za deleže 
energije iz obnovljivih virov na ravni 
Skupnosti in držav članic. 

(7) Evropski parlament je v Resoluciji z 
dne 25. septembra 2007 o časovnem načrtu 
za obnovljivo energijo v Evropi pozval 
Komisijo, naj do konca leta 2007 predstavi 
predlog za zakonodajni okvir za obnovljivo 
energijo, sklicujoč se na pomen določitve 
zavezujočih ciljev za deleže energije iz 
obnovljivih virov  pri elektriki, prometu, 
ogrevanju in hlajenju, pa tudi zavezujočih 
ciljev na ravni Skupnosti in držav članic.
__________________________

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament sporazumel je v okviru poročila INI o časovnem načrtu za obnovljivo 
energijo v Evropi, ki ga je pripravila evropska poslanka Britta Thomsen (resolucija EP 
št. P6-TA(2007)0406 z dne 25. septembra 2007) zahteval tudi jasne in zavezujoče cilje za tri 
različne panoge.

Predlog spremembe 147
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 10 
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije v 
porabi Evropske unije do leta 2020.
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Or. en

Obrazložitev

Poleg resnih pomislekov glede negativnega vpliva netrajnostnega razvoja biogoriv, je 
pomembno, da vsaka država članica doseže svoj nacionalni cilj in da EU kot celota doseže 
20-odstotno porabo energije iz obnovljivih virov. Koliko od teh 20 % bo delež prometnega 
sektorja je drugotnega pomena.

Predlog spremembe 148
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 10 
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti okvirna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 10 
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje skupnega deleža energije iz obnovljivih virov je nujno potrebno, vendar ne smemo 
prehitro določiti obveznih ciljev, ki jih v določenem časovnem okviru ni mogoče trajnostno 
uresničiti.

Predlog spremembe 149
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament in 
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primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in
10-odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

nedavne resne razprave o tej zadevi, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 7-
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

10-odstotni cilj biogoriv bi lahko imel negativen vpliv na prehrano in druga bistvena 
področja, zato je 7-odstotni cilj bolj realističen in bolj ustreza trajnostnim merilom.

Predlog spremembe 150
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 8-
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020. Te cilje – kot tudi splošni 
okvir politike vključno z metodologijo za 
izračun prihrankov toplogrednih plinov –
je treba redno pregledovati.

Or. en

Predlog spremembe 151
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli (8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
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Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 10 
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020.

Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020 v povezavi z obveznim 20-
odstotnim izboljšanjem energetske 
učinkovitosti v prometnem sektorju do leta 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, je njegova obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji bistvenega pomena.

Predlog spremembe 152
Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 10 
odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020. 

(8) Glede na stališča, ki so jih zavzeli 
Komisija, Svet in Evropski parlament, je 
primerno določiti obvezna cilja za skupni 
20-odstotni delež obnovljive energije in 
10-odstotni delež obnovljive energije v 
sektorju prometa v porabi Evropske unije 
do leta 2020. Vendar so Evropska 
agencija za okolje, Organizacija 
Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo in mednarodne organizacije 
pokazale upravičeno zaskrbljenost glede 
negativnih vplivov, ki jih bo imel 10-
odstotni cilj na okolje in cene hrane. Da 
bi to zaskrbljenost rešili, je treba vsaj 
30 % cilja za obnovljivo energijo v 
prometu doseči z elektriko, vodikom ali 
energijo iz biomase iz lesne celuloze ali 
alg.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj 10-odstotnega deleža obnovljive energije v prometnem sektorju je mogoče doseči z 
uporabo virov energije, kot je biomasa, električna energija ali vodik. Na popolnem trgu lahko 
udeleženci na trgu sami izbirajo med tehnologijami. Vendar trg običajno spodbuja, da se 
izberejo možnosti, pri katerih se naložbe najhitreje povrnejo. Za spodbujanje obetavnih 
možnosti, kot sta električna energija in vodik, so potrebni podcilji. Poleg tega obstaja splošna 
zaskrbljenost glede zadevnega cilja, Evropska agencija za okolje je na primer v nedavnem 
poročilu svetovala, da se poraba t. i. biogoriva prve generacije ohrani pod 10 odstotki.

Predlog spremembe 153
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izhodišča, potenciali obnovljive 
energije in nabori energetskih virov držav 
članic se razlikujejo. Zato je treba skupni 
20-odstotni cilj prevesti v posamezne cilje 
za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne 
porazdelitve, različnih nacionalnih izhodišč 
in potencialov, vključno z obstoječim 
deležem energije iz obnovljivih virov in 
naborom energetskih virov. To je primerno 
storiti tako, da se potrebno skupno 
povečanje v uporabi energije iz obnovljivih 
virov porazdeli med države članice na 
podlagi enakovrednega povečanja deleža 
vsake države članice, ki je ponderirano 
glede na bruto domači proizvod in 
prilagojeno tako, da so upoštevana 
nacionalna izhodišča, za izračun obnovljive 
energije pa se uporabi končna poraba 
energije.

(9) Izhodišča, potenciali obnovljive 
energije in nabori energetskih virov držav 
članic se razlikujejo. Zato je treba skupni 
20-odstotni cilj prevesti v posamezne cilje 
za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne 
porazdelitve, različnih nacionalnih izhodišč 
in potencialov, vključno z obstoječim 
deležem energije iz obnovljivih virov in 
naborom energetskih virov, pa tudi z 
doseženo stopnjo energetske učinkovitosti. 
To je primerno storiti tako, da se potrebno 
skupno povečanje v uporabi energije iz 
obnovljivih virov porazdeli med države 
članice na podlagi enakovrednega 
povečanja deleža vsake države članice, ki 
je ponderirano glede na bruto domači 
proizvod in prilagojeno tako, da so 
upoštevana nacionalna izhodišča, za 
izračun obnovljive energije pa se uporabi 
končna poraba energije.

Or. it
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Predlog spremembe 154
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izhodišča, potenciali obnovljive 
energije in nabori energetskih virov držav 
članic se razlikujejo. Zato je treba skupni 
20-odstotni cilj prevesti v posamezne cilje 
za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne 
porazdelitve, različnih nacionalnih izhodišč 
in potencialov, vključno z obstoječim 
deležem energije iz obnovljivih virov in 
naborom energetskih virov. To je primerno 
storiti tako, da se potrebno skupno 
povečanje v uporabi energije iz obnovljivih 
virov porazdeli med države članice na 
podlagi enakovrednega povečanja deleža 
vsake države članice, ki je ponderirano 
glede na bruto domači proizvod in 
prilagojeno tako, da so upoštevana 
nacionalna izhodišča, za izračun obnovljive 
energije pa se uporabi končna poraba 
energije.

(9) Izhodišča, potenciali obnovljive 
energije in nabori energetskih virov držav 
članic se razlikujejo. Zato je treba skupni 
20-odstotni cilj prevesti v posamezne cilje 
za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne 
porazdelitve, različnih nacionalnih izhodišč 
in potencialov, vključno z obstoječim 
deležem energije iz obnovljivih virov in 
naborom energetskih virov. To je primerno 
storiti tako, da se potrebno skupno 
povečanje v uporabi energije iz obnovljivih 
virov porazdeli med države članice na 
podlagi enakovrednega povečanja deleža 
vsake države članice, ki je ponderirano 
glede na bruto domači proizvod in 
prilagojeno tako, da so upoštevana 
nacionalna izhodišča, za izračun obnovljive 
energije pa se uporabi osnovna poraba 
energije. Pri tem je treba ustrezno 
upoštevati dosedanja prizadevanja.

Or. de

Obrazložitev

Raven sprememb je mogoče upoštevati le, če kot merilo uporabimo osnovno porabo energije.
Prav tako je treba priznati tudi vztrajna prizadevanja nekaterih držav članic. 

Predlog spremembe 155
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Izhodišča, potenciali obnovljive (9) Izhodišča, potenciali obnovljive 
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energije in nabori energetskih virov držav 
članic se razlikujejo. Zato je treba skupni 
20-odstotni cilj prevesti v posamezne cilje 
za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne 
porazdelitve, različnih nacionalnih izhodišč 
in potencialov, vključno z obstoječim 
deležem energije iz obnovljivih virov in 
naborom energetskih virov. To je primerno 
storiti tako, da se potrebno skupno 
povečanje v uporabi energije iz obnovljivih 
virov porazdeli med države članice na 
podlagi enakovrednega povečanja deleža 
vsake države članice, ki je ponderirano 
glede na bruto domači proizvod in 
prilagojeno tako, da so upoštevana 
nacionalna izhodišča, za izračun obnovljive 
energije pa se uporabi končna poraba 
energije.

energije in nabori energetskih virov držav 
članic se razlikujejo. Zato je treba skupni 
20-odstotni cilj prevesti v posamezne cilje 
za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne 
porazdelitve, različnih nacionalnih izhodišč 
in potencialov, vključno z obstoječim 
deležem energije iz obnovljivih virov in 
naborom energetskih virov. To je primerno 
storiti tako, da se potrebno skupno 
povečanje v uporabi energije iz obnovljivih 
virov porazdeli med države članice na 
podlagi enakovrednega povečanja deleža 
vsake države članice, ki je ponderirano 
glede na bruto nacionalni proizvod in 
prilagojeno tako, da so upoštevana 
nacionalna izhodišča, za izračun obnovljive 
energije pa se uporabi končna poraba 
energije.

Or. fr

Obrazložitev

Bruto družbeni proizvod meri letne dohodke, ne pa tudi njihove končne porabe. Ne upošteva 
niti zalog bogastva posameznih držav. Če bi Komisija želela določiti prizadevanja držav na 
podlagi načela solidarnosti, bi bil bruto nacionalni proizvod na prebivalca bolj nepristransko 
merilo. BNP, ki se drugače uporablja pri izračunu virov lastnih sredstev Unije, se izračuna 
tako, da se od BDP odštejejo primarni viri sredstev, ki jih rezidenčne enote plačajo 
nerezidenčnim enotam, ter prišteje primarni dohodek iz tujine.

Predlog spremembe 156
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 

črtano
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razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in 
uvoza. Zato mora Komisija spremljati 
ponudbo biogoriv na trgu Skupnosti in po 
potrebi predlagati ustrezne ukrepe, da bi 
dosegla uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo 
itd. 

Or. en

Obrazložitev

Poleg resnih pomislekov glede negativnega vpliva netrajnostnega razvoja biogoriv, je 
pomembno, da vsaka država članica doseže svoj nacionalni cilj in da EU kot celota doseže 
20-odstotno porabo energije iz obnovljivih virov. Koliko od teh 20 % bo delež prometnega 
sektorja je drugotnega pomena.

Predlog spremembe 157
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 5-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
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imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

Or. it

Predlog spremembe 158
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 7-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
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proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

Or. en

Obrazložitev

10-odstotni cilj za biogoriva bi lahko imel negativen vpliv na preskrbo s prehrano in ostala 
bistvena področja, medtem ko se zdi 7-odstotni cilj bolj resničen in daje prednost merilom 
trajnosti.

Predlog spremembe 159
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
socialo, stroški, zanesljivostjo oskrbe z 
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energijo itd.

Or. fr

Obrazložitev

Socialni vpliv okoljskih ukrepov mora biti vedno merilo, ki ga je treba upoštevati.

Predlog spremembe 160
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd. 

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu, skupaj z obveznim 20-odstotnim 
izboljšanjem energetske učinkovitosti v 
prometu, določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva 
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, ga je nujno treba obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji.

Predlog spremembe 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za biogoriva
samo iz domače proizvodnje, je verjetno in 
zaželeno, da se cilj dejansko izpolni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
Zato mora Komisija spremljati ponudbo 
biogoriv na trgu Skupnosti in po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe, da bi dosegla 
uravnotežen pristop med domačo 
proizvodnjo in uvozom ter upoštevala 
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
stroški, zanesljivostjo oskrbe z energijo itd.

(10) Nasprotno pa je primerno, da se 10-
odstotni cilj za obnovljivo energijo v 
prometu določi na enaki ravni za vsako 
državo članico, da se zagotovita 
usklajenost specifikacij za goriva, 
namenjena uporabi v prometu, in njihova 
razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, 
namenjenimi uporabi v prometu, 
enostavno, bodo lahko države članice, ki 
imajo manj ustreznih virov, zlahka dobile 
obnovljiva goriva za promet kod drugod. 
Čeprav bi bilo za Skupnost tehnično 
možno, da izpolni svoj cilj za obnovljivo 
energijo v prometu samo iz domače 
proizvodnje, je verjetno in zaželeno, da se 
cilj dejansko izpolni s kombinacijo domače 
proizvodnje in uvoza. Zato mora Komisija 
spremljati ponudbo biogoriv na trgu 
Skupnosti in po potrebi predlagati ustrezne 
ukrepe, da bi dosegla uravnotežen pristop 
med domačo proizvodnjo in uvozom ter 
upoštevala razvoj več- in dvostranskih 
trgovinskih pogajanj ter vidikov, povezanih 
z okoljem, stroški, zanesljivostjo oskrbe z 
energijo, prihranki toplogrednih plinov
itd.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva določa 10–odstotni cilj za energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju do leta 
2020. Zato mora biti ta uvodna izjava v skladu s tem spremenjena. Komisija mora med 
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spremljanjem trga Skupnosti za biogoriva upoštevati tudi prihranke toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 162
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice si prizadevajo za 
diverzifikacijo nabora obnovljive energije 
v vsakem prometnem sektorju. Komisija 
do 1. junija 2015 Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo, v katerem 
predstavi možnost povečanja uporabe 
obnovljive energije v vsakem prometnem 
sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Možnost obnovljive energije iz prometa obstaja v vseh sektorjih, ne samo na področju 
cestnega prevoza, in jo je zato treba razviti.

Predlog spremembe 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati
nacionalne akcijske načrte, ki vključujejo 
sektorske cilje, pri tem pa upoštevati, da se 
lahko biomasa uporablja na različne 
načine, zaradi česar je bistveno, da se 
mobilizirajo novi viri biomase. 

(11) Da bi države članice dosegle obvezne 
skupne cilje, se morajo orientirati po 
obveznih najnižjih vmesnih ciljih, na 
podlagi katerih je zarisana pot do dosege 
končnih obveznih ciljev. Izoblikovati
morajo akcijske načrte za obnovljivo 
energijo, ki vključujejo informacije o 
sporazumih glede skupnih ciljev, 
referenčne statistične podatke, obvezne 
nacionalne končne in vmesne cilje kot 
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tudi sektorske cilje. Poleg tega morajo 
določiti ukrepe za doseganje teh ciljev, pri 
tem pa upoštevati, da se lahko biomasa 
uporablja na različne načine, zaradi česar je 
bistveno, da se mobilizirajo novi viri 
biomase. Vključiti je treba ocene, ki 
zadevajo pričakovan prispevek vsake 
tehnologij za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov in strateško okoljsko 
presojo.

Or. en

Predlog spremembe 164
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana 
pot do dosege ciljev, in izoblikovati 
nacionalne akcijske načrte, ki vključujejo 
sektorske cilje, pri tem pa upoštevati, da se 
lahko biomasa uporablja na različne 
načine, zaradi česar je bistveno, da se 
mobilizirajo novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, morajo upoštevati obvezne vmesne 
cilje na poti do dosege ciljev za leto 2020, 
in izoblikovati nacionalne akcijske načrte 
za obnovljivo energijo, ki vključujejo 
sektorske cilje, pri tem pa upoštevati, da se 
lahko biomasa uporablja na različne 
načine, zaradi česar je bistveno, da se 
mobilizirajo novi viri biomase.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili doseganje cilja Skupnosti o 20-odstotnem deležu obnovljive energije do leta 
2020, je treba ob splošnih posameznih ciljih za vsako državo članico sprejeti tudi vmesne 
cilje. Ti cilji morajo biti zavezujoči za države članice. Komisija je pristojna za spremljanje 
skladnosti in za ukrepanje v primeru neupoštevanja, tudi z naložitvijo neposredne kazni.
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Predlog spremembe 165
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati v skladu z 
zavezujočo usmeritvijo, na podlagi katere 
je zarisana pot do dosege ciljev, in 
izoblikovati nacionalne akcijske načrte, ki 
vključujejo sektorske cilje in obvezno 20-
odstotno izboljšanje energetske 
učinkovitosti za promet, pri tem pa 
upoštevati, da se lahko biomasa uporablja 
na različne načine, zaradi česar je bistveno, 
da se mobilizirajo novi viri biomase.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, ga je nujno treba obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji. Z obveznimi notranjimi cilji pa je treba 
zagotoviti, da se doseže hiter napredek pri razvoju obnovljivih virov.

Predlog spremembe 166
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi in trajnostni viri biomase. Države 
članice morajo upoštevati obstoječo 
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energetsko učinkovito običajno 
energetsko opremo na področju ogrevanja 
in hlajenja ter razmisliti o kombinaciji 
postopne uvedbe obnovljivih virov 
energije, na primer toplotne sončne 
energije, ter tekočih biogoriv.

Or. de

Obrazložitev

Mobilizacija novih virov biomase ne zadošča kot edino merilo, saj morajo biti ti viri 
trajnostni, da zagotovijo zadostno varnost načrtovanja in inovacij.  Vrh tega mora politika 
EU upoštevati potencial obstoječih zelo zmogljivih sistemov ogrevanja in hlajenja ter tako 
omogočiti postopno in stroškovno učinkovito uvedbo obnovljivih virov energije na področje 
ogrevanja in hlajenja.

Predlog spremembe 167
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
obnovljivi viri energije uporabljajo na 
različne načine, zaradi česar je bistveno, da 
se mobilizirajo novi obnovljivi viri. 
Bistvenega pomena je zagotoviti, da 
države članice vzpostavijo stroškovno 
učinkovite politike in ukrepe, da se znižajo 
stroški za potrošnike in družbo.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne obravnava le biomase, temveč tudi druge obnovljive vire energije kot so veter, 
sonce in vodna energija. Potrošniki ne bi smeli plačevati veliko več za zeleno energijo kot za 
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energijo iz konvencionalnih virov.

Predlog spremembe 168
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase.

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje. Ker so okoljska in podnebna 
vprašanja tesno povezana, je treba države 
članice spodbuditi k podpori okolju 
prijazne proizvodnje energije, ki ne 
povečuje emisij toplogrednih plinov. Da bi 
se približali rešitvi podnebnih težav, je 
treba poudariti, da podnebno nevtralni 
energetski viri v davčne namene ne smejo 
biti obravnavani slabše  kot drugi 
energetski viri.

Or. sv

Predlog spremembe 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 

(11) Da bi države članice dosegle skupne 
cilje, se morajo orientirati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot 
do dosege ciljev, in izoblikovati nacionalne 
akcijske načrte, ki vključujejo sektorske 
cilje, pri tem pa upoštevati, da se lahko 
biomasa uporablja na različne načine, 
zaradi česar je bistveno, da se mobilizirajo 
novi viri biomase. Države članice morajo 
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novi viri biomase. razmisliti o uporabi obstoječe energetsko 
učinkovite konvencionalne energetske 
opreme na področju ogrevanja in hlajenja 
skupaj s postopnim uvajanjem obnovljivih 
virov energije prek sončne toplotne 
energije in biogoriv.

Or. en

Obrazložitev

Politike EU morajo upoštevati možnosti obstoječih zelo učinkovitih sistemov ogrevanja, da se 
omogoči postopno in stroškovno učinkovito vpeljevanje obnovljivih energij za ogrevanje.

Predlog spremembe 170
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Poudarja, da morajo biti spodbude 
za povečanje uporabe obnovljivih virov 
energije vezane na davčne prihodke glede 
CO2 in ne na državno pomoč. Izhodiščna 
točka mora biti ta, da obnovljivi viri 
energije enakovredno konkurirajo, da se
tako lahko razvijejo na najbolj 
konkurenčen način. Evropska komisija pa 
je odgovorna za zagotavljanje upoštevanja 
pravil državne pomoči.

Or. en
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Predlog spremembe 171
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Bistvenega pomena je zagotoviti, da 
države članice vzpostavijo politike in 
učinkovite ukrepe na gospodarski ravni, 
da se tako zmanjšajo stroški za porabnike 
energije in družbo.

Or. fr

Obrazložitev

Politike na področju obnovljivih energij morajo biti učinkovite na gospodarski ravni.

Predlog spremembe 172
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se lahko izkoristijo prednosti 
tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, mora ta usmeritev upoštevati 
možnost hitrejše rasti uporabe energije iz 
obnovljivih virov v poznejših letih. Na ta 
način se lahko posebna pozornost nameni 
sektorjem, pri katerih je nesorazmerno 
pomanjkanje tehnološkega napredka in 
prihrankov obsega, zaradi česar niso dovolj 
razviti, vendar bi lahko ti sektorji v 
prihodnosti znatno prispevali k doseganju 
ciljev za leto 2020.

(12) Da se lahko izkoristijo prednosti 
tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, morajo obvezni vmesni cilji 
upoštevati možnost hitrejše rasti uporabe 
energije iz obnovljivih virov v poznejših 
letih. Na ta način se lahko posebna 
pozornost nameni sektorjem, pri katerih je 
nesorazmerno pomanjkanje tehnološkega 
napredka in prihrankov obsega, zaradi 
česar niso dovolj razviti, vendar bi lahko ti 
sektorji v prihodnosti znatno prispevali k 
doseganju ciljev za leto 2020.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovili doseganje cilja Skupnosti o 20-odstotnem deležu obnovljive energije do leta 
2020, je treba ob splošnih posameznih ciljih za vsako državo članico sprejeti tudi vmesne 
cilje. Ti cilji morajo biti zavezujoči za države članice. Komisija je pristojna za spremljanje 
skladnosti in za ukrepanje v primeru neupoštevanja, tudi z naložitvijo neposredne kazni.

Predlog spremembe 173
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se lahko izkoristijo prednosti 
tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, mora ta usmeritev upoštevati 
možnost hitrejše rasti uporabe energije iz 
obnovljivih virov v poznejših letih. Na ta 
način se lahko posebna pozornost nameni 
sektorjem, pri katerih je nesorazmerno 
pomanjkanje tehnološkega napredka in 
prihrankov obsega, zaradi česar niso dovolj 
razviti, vendar bi lahko ti sektorji v 
prihodnosti znatno prispevali k doseganju 
ciljev za leto 2020.

(12) Da se lahko izkoristijo prednosti 
tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, morajo te zavezujoče usmeritve
upoštevati možnost hitrejše rasti uporabe 
energije iz obnovljivih virov v poznejših 
letih. Na ta način se lahko posebna 
pozornost nameni sektorjem, pri katerih je 
nesorazmerno pomanjkanje tehnološkega 
napredka in prihrankov obsega, zaradi 
česar niso dovolj razviti, vendar bi lahko ti 
sektorji v prihodnosti znatno prispevali k 
doseganju ciljev za leto 2020.

Or. en

Obrazložitev

Z obveznimi notranjimi cilji pa je treba zagotoviti, da se doseže hiter napredek pri razvoju 
obnovljivih virov.

Predlog spremembe 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se lahko izkoristijo prednosti (12) Da se lahko izkoristijo prednosti 
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tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, mora ta usmeritev upoštevati 
možnost hitrejše rasti uporabe energije iz 
obnovljivih virov v poznejših letih. Na ta 
način se lahko posebna pozornost nameni 
sektorjem, pri katerih je nesorazmerno 
pomanjkanje tehnološkega napredka in 
prihrankov obsega, zaradi česar niso dovolj 
razviti, vendar bi lahko ti sektorji v 
prihodnosti znatno prispevali k doseganju 
ciljev za leto 2020.

tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, morajo obvezni najnižji vmesni 
cilji upoštevati možnost hitrejše rasti 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
poznejših letih. Na ta način se lahko 
posebna pozornost nameni sektorjem, pri 
katerih je nesorazmerno pomanjkanje 
tehnološkega napredka in prihrankov 
obsega, zaradi česar niso dovolj razviti, 
vendar bi lahko ti sektorji v prihodnosti 
znatno prispevali k doseganju ciljev za leto 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da bi države članice resnično napredovale in ne bi odlašale z odločitvami do 
leta 2020, mora biti usmeritev zavezujoča in obravnavana kot najnižja raven pričakovanja.

Predlog spremembe 175
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Ta direktiva bi morala uvesti sistem 
neposrednih kazni, da bi zagotovili, da 
bodo države članice upoštevale cilje iz te 
direktive, zlasti obvezne vmesne in končne 
cilje kakor tudi skupni 20-odstotni cilj 
Skupnosti do leta 2020, in ponudili 
pobude za države članice, da te cilje 
presežejo. Evropska komisija mora 
naložiti kazni državam članicam, ki ne 
izpolnijo svojih ciljev. Prihodke iz teh 
kazni bi bilo treba uporabiti za 
financiranje posebnega sklada (namenski 
prejemki) v skladu z Uredbo Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 
2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za 
splošni proračun Evropskih skupnosti1.
_____________________________
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1UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Evropska skupnost že dolgo ureja skupni trg ter v zvezi s tem nalaga proizvodne kvote in 
prelevmane, ki predstavljajo veliko breme za države članice. Ker kvote postajajo orodje 
okoljske politike, bi bilo treba na tem področju sprejeti denarne kazni. Države članice bi tako 
imele pobude za nalaganje v obnovljive vire energije, prihodki iz teh kazni pa bi se lahko 
uporabili za nadaljnje pospeševanje razvoja obnovljive energije v Evropski uniji.

Predlog spremembe 176
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Za nadaljnjo povečanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov je treba 
oblikovati resnično delujoči energetski 
trg, različnim virom energije pa je treba 
pravilno dodeliti zunanje stroške za 
proizvodnjo in porabo energije. Če se 
pravilno upoštevajo vsi socialni in okoljski 
stroški ter stroški zdravstvenega varstva, 
je energija iz večine obnovljivih virov, ki 
so danes na razpolago, že popolnoma 
stroškovno konkurenčna in pogosto 
cenejša od energije iz konvencionalnih 
virov. Podporni sistemi za energije iz 
obnovljivih virov torej predstavljajo 
politične instrumente, ki kompenzirajo 
pomanjkanje internalizacije zunanjih 
stroškov ter slabosti v povezavi s 
konkurenco na izkrivljenih energetskih 
trgih.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je sklicevati na zunanje stroške konvencionalne energije v primerjavi z 
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obnovljivimi energijami.

Predlog spremembe 177
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Skupnost in države članice morajo 
nameniti znaten znesek finančnih sredstev 
za raziskave in razvoj tehnologij 
obnovljive energije, vključno iz prihodkov 
iz sistema EU za trgovanje z emisijami.
Poleg tega mora Evropski inštitut za 
tehnologijo veliko prednost nameniti 
raziskavam in razvoju tehnologij 
obnovljive energije.

Or. en

Predlog spremembe 178
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Evropska komisija mora imeti 
pooblastila za sprejemanje potrebnih 
izvedbenih ukrepov glede vzpostavitve 
kazenskega mehanizma. Te ukrepe je 
treba sprejeti najkasneje do konca leta 
2010 in morajo natančno opredeliti 
metode za izračun in izterjevanje kazni ter 
predvideti natančne predpise za upravno 
obravnavanje kazni in vzpostavitev sklada, 
ki bo namenjen sprejemanju zadevnih 
prejemkov, kot tudi upravljanje in 
uporabo sklada za podporo projektom 
obnovljive energije v državah članicah, ki 
so presegle svoje cilje, ter na splošno 
spodbujati in krepiti raziskave, 
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proizvodnjo in uporabo obnovljivih 
energij ter povečano energetsko 
učinkovitost v Evropski uniji. Ker so ti 
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih elementov te 
direktive, z dopolnjevanjem z novimi 
nebistvenimi določbami, jih je treba 
sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pravil1. 
Komisija mora imeti pooblastila za 
spremembo zahtev za spremljanje in 
poročanje glede na izkušnje, pridobljene 
pri izvajanju te direktive.
1 UL L 184, 17.7.1999, strani 0023 do 0026.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija naj bi sprejela potrebne izvedbene ukrepe (v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom), da tako opredeli načine uporabe zneskov, zbranih prek mehanizma 
neposrednih kazni, in upravljanja s temi zneski, da se spodbudijo naložbe v obnovljive 
energije prek primernih spodbud državam članicam.

Predlog spremembe 179
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Javna podpora za elektriko iz 
obnovljivih virov energije temelji na 
predpostavki, da lahko dolgoročno 
konkurira z elektriko, proizvedeno na 
konvencionalen način. Takšna podpora je 
potrebna za doseganje ciljev Skupnosti, ki 
zadevajo širjenje obnovljive energije, vsaj 
dokler cene elektrike na notranjem trgu 
ne bodo odražale celotnih socialnih in 
okoljskih stroškov ter koristi uporabljenih 
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virov energije. Smernice in politike 
Skupnosti o državni pomoči za varovanje 
okolja morajo v celoti upoštevati potrebo 
po internalizaciji vseh zunanjih stroškov 
za električno energijo dokler se ne 
vzpostavi pravične konkurence.

Or. en

Obrazložitev

V okviru trga z električno energijo mora biti interes Komisije pri reviziji smernic Skupnosti o 
državni pomoči za varovanje okolja oblikovanje pravične konkurence za vse vire energije.
Elektrika iz fosilnih virov in jedrska energija se še vedno prodajata po cenah, ki ne odražajo 
dejanskih stroškov.

Predlog spremembe 180
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Kazni se morajo izračunati na 
podlagi primanjkljaja megavatnih ur 
obnovljive energije v državi članici v 
primerjavi z obveznim vmesnim ciljem, in 
se morajo določiti na ustrezni ravni, da 
omogočijo močno spodbudo za naložbe 
držav članic v obnovljivo energijo s 
prizadevanjem za skladnost z 
nacionalnimi cilji in celo za njihovo 
preseganje.

Or. en

Obrazložitev

Postopek ocenjevanja in cena za kazni morajo biti določeni tako, da se za državam članicam 
zagotovi dejanska in močna spodbuda za naložbe v obnovljivo energijo, da se uskladijo s 
svojimi cilji ali jih celo presežejo, ne pa da se v kaznih vidi poceni rešitev za neizpolnjevanje 
svojih obveznosti. Glede na zgoraj omenjene cilje in v skladu s trenutnimi gospodarskimi 
presojami bi bila primerna osnova za izračunavanje kazni 90 evrov na izgubljeno megavatno 
uro obnovljive energije.
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Predlog spremembe 181
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Pri dajanju prednosti razvoju trga 
za obnovljive vire energije je treba 
upoštevati pozitiven vpliv na možnosti za 
regionalni in lokalni razvoj, izvozne 
možnosti, socialno kohezijo in 
zaposlitvene možnosti, zlasti kar zadeva 
mala in srednje velika podjetja ter 
neodvisne proizvajalce energije.

Or. en

Predlog spremembe 182
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri poti za doseganje ciljev mora biti 
izhodišče leto 2005, ker je to zadnje leto, 
za katero so na voljo zanesljivi podatki o 
nacionalnih deležih obnovljive energije.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Šteje cilj 20 %. Kako in kdaj bodo države dosegle ta cilj, mora ostati prepuščeno njim. Če bi 
kot izhodišče izbrali leto 2005, bi ostala neupoštevana prizadevanja držav članic, opravljena 
v letih 1990-2005.
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Predlog spremembe 183
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri poti za doseganje ciljev mora biti 
izhodišče leto 2005, ker je to zadnje leto, 
za katero so na voljo zanesljivi podatki o 
nacionalnih deležih obnovljive energije.

(13) Pri poti za doseganje ciljev mora biti 
izhodišče leto 2005, ker je to zadnje leto, 
za katero so na voljo zanesljivi podatki o 
nacionalnih deležih obnovljive energije in 
ker je osnova za 20-odstotni cilj 
energetske učinkovitosti do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj obnovljive energije odstotni cilj, ga je nujno treba obravnava skupaj z ukrepi za 
zmanjševanje celotnega povpraševanja po energiji.

Predlog spremembe 184
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Treba je določiti jasne opredelitve za 
obnovljive vire energije. Ta direktiva 
obravnava samo tiste vire, ki so zajeti v 
natančnih kategorijah obnovljive energije 
v okviru Eurostata in Medvladnega 
foruma o podnebnih spremembah (IPCC).

Or. en

Obrazložitev

V tej direktivi se obravnavajo samo dejanske obnovljive energije.
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Predlog spremembe 185
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Države članice lahko spodbujajo 
lokalne in regionalne organe pri 
postavljanju ciljev, ki presegajo 
nacionalne, ter vključijo lokalne in 
regionalne organe v oblikovanje 
nacionalnih akcijskih načrtov in 
ozaveščanje o prednostih obnovljive 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje direktive o obnovljivih virih energije bo zajemalo številne ukrepe na lokalni in 
regionalni ravni, zato je treba lokalne in regionalne organe v čim večji meri vključiti v 
načrtovanje in izvajanje nacionalnih načrtov.  

Predlog spremembe 186
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Šota se ne sme obravnavati kot 
obnovljiva energija.

Or. en

Obrazložitev

Mednarodni forum o podnebnih spremembah (IPCC) je šoto uvrstil v posebno kategorijo.
IPCC šote ne uvršča med obnovljive vire energije, povzročitelji emisij toplogrednih plinov iz 
šote pa morajo le-te prijaviti kot del emisij iz fosilnih goriv. 
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Predlog spremembe 187
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Treba je določiti jasna pravila za 
izračun deleža energije iz obnovljivih 
virov.

(14) Treba je določiti pregledna in jasna 
pravila za izračun deleža energije iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 188
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pri izračunu prispevka vodne energije 
je treba učinke podnebnih razlik 
uravnotežiti z uporabo normalizacijskega 
pravila.

(15) Pri izračunu prispevka vodne in 
vetrne energije je treba učinke podnebnih 
razlik uravnotežiti z uporabo 
normalizacijskega pravila.

Or. en

Obrazložitev

Vetrna energija je enako kot vodna energija odvisna od vremenskih pogojev. Tudi za veter je 
treba vpeljati normalizacijsko pravilo.

Predlog spremembe 189
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pri izračunu prispevka vodne energije 
je treba učinke podnebnih razlik 

(15) Pri izračunu prispevka vodne in 
vetrne energije je treba učinke podnebnih 
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uravnotežiti z uporabo normalizacijskega 
pravila.

razlik uravnotežiti z uporabo 
normalizacijskega pravila.

Or. en

Obrazložitev

Vetrna energija je enako kot vodna energija podvržena podnebnim razlikam.

Predlog spremembe 190
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Pri izračunu prispevka vodne energije 
je treba učinke podnebnih razlik 
uravnotežiti z uporabo normalizacijskega 
pravila.

(15) Pri izračunu prispevka vodne in 
vetrne energije je treba učinke podnebnih 
razlik uravnotežiti z uporabo 
normalizacijskega pravila.

Or. en

Obrazložitev

Pridobivanje vetrne energije zaradi podnebnih razlik zelo niha, zato mora biti podvrženo 
normalizacijskemu pravilu.

Predlog spremembe 191
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali podtalnice, in 
toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka ali površinske vode za 
prenos toplotne energije na koristno raven 
temperature, za svoje delovanje potrebujejo 
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energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

določeno količino energije (ponavadi 
električne). Toplotna energija, pridobljena 
z ogrevalnimi ali hladilnimi sistemi, ki 
izkoriščajo geotermalno energijo iz tal ali 
vode, se upošteva, potem ko se odšteje 
končna energija iz neobnovljivih virov, 
potrebna za delovanje sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili zmedi, je treba na področju geotermalne energije uporabljati enotno 
nomenklaturo Evropskega sveta za geotermalno energijo.

Toplotne črpalke, ki izkoriščajo geotermalne vire v zemlji ali podtalnici, podobno kot drugi 
energetski sistemi potrebujejo določeno količino energije za delovanje (ponavadi v obliki 
električne energije). Skupna količina proizvedene obnovljive in koristne toplote se ugotovi 
tako, da se količina dovedene energije odšteje od skupne proizvodnje geotermalne toplote ali 
hlajenja blizu površine. 

Predlog spremembe 192
Paul Rübig

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo
geotermalne vire iz tal ali vode, in 
toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, 
za svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 

(16) Pri ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz 
te direktive je treba upoštevati toplotne 
črpalke, ki kot toplotni vir uporabljajo 
aerotermalno, geotermalno ali 
hidrotermalno energijo.
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konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke lahko z uporabo obnovljive termalne energije iz zraka, vode ali tal skrbijo 
za ogrevanje ali hlajenje. Za svoje delovanje potrebujejo pomožno energijo. Elektrika ni 
edini vir energije za pogon toplotnih črpalk. Poganjati jih je mogoče tudi z drugimi viri 
energije, na primer plinom. Vse tehnologije je treba obravnavati enako. Zato se je treba 
izogibati zahtevam, ki opisujejo posamezno tehnologijo. Izračun deleža virov obnovljive 
energije mora temeljiti na členu 5.

Predlog spremembe 193
Jan Březina

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo
geotermalne vire iz tal ali vode, in 
toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, 
za svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 

(16) Pri ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz 
te direktive je treba upoštevati toplotne 
črpalke, ki kot toplotni vir uporabljajo 
aerotermalno, geotermalno ali 
hidrotermalno energijo.
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toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke lahko z uporabo obnovljive termalne energije iz zraka, vode ali tal skrbijo 
za ogrevanje ali hlajenje. Za svoje delovanje potrebujejo pomožno energijo. Elektrika ni 
edini vir energije za pogon toplotnih črpalk. Poganjati jih je mogoče tudi z drugimi viri 
energije, na primer plinom. Vse tehnologije je treba obravnavati enako. Zato se je treba 
izogibati zahtevam, ki opisujejo posamezno tehnologijo. Izračun deleža virov obnovljive 
energije mora temeljiti na členu 5.

Predlog spremembe 194
Philippe Busquin

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali podtalnice, in 
toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka ali površinske vode za 
prenos toplotne energije na koristno raven 
temperature, potrebujejo določeno količino 
energije (ponavadi v obliki električne 
energije). Toplotna energija, pridobljena z 
ogrevalnimi ali hladilnimi sistemi, ki 
izkoriščajo geotermalno energijo iz tal ali 
vode, se upošteva, potem ko se odšteje 
končna energija iz neobnovljivih virov, 
potrebna za delovanje sistemov.



AM\728452SL.doc 57/101 PE407.890v01-00

SL

št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet za geotermalno energijo in Evropski odbor za geotermalne toplotne črpalke sta 
se dogovorila o naslednji nomenklaturi, ki je v skladu z njuno opredelitvijo geotermalne 
energije:
- Geotermalna energija v bližini površja: toplota iz podzemlja, vključno s podtalnico.
- Okoljska toplota: toplota iz zraka ali površinske vode.
- Toplotne črpalke: črpalka, ki uporablja obnovljivo energijo z nizko temperaturo v obliki 
geotermalne toplote v bližini površja in okoljske toplote.
Geotermalni sistemi v bližini površja predstavljajo energijo, shranjeno (v vodi, prsti in 
kamninah) v vrhnjih 400 m zemeljskega sloja.

Predlog spremembe 195
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato se pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive ne upoštevajo toplotne črpalke, 
ki izkoriščajo toploto iz zraka.
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Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Ker toplotne črpalke uporabljajo precej električne energije, ki jo je mogoče pridobiti iz 
neobnovljivih virov pri nizki ravni učinkovitosti, jih ni mogoče uvrstiti med obnovljive vire 
energije. 

Predlog spremembe 196
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Da bi se preprečilo spodbujanje 
porabe izdatnih količin običajne energije, 
morajo zato vse vrste toplotnih črpalk 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
koeficienta učinkovitosti iz Odločbe 
Komisije 2007/742/ES, v skladu z Uredbo 
(ES10) št. 1980/2000 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje, tako da bo 
koristna toplotna energija, dovedena iz 
toplotne črpalke, v skladu s cilji, ki jih v 
namene opravljanja meritev določa ta 
direktiva.

Or. de
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Obrazložitev

V skladu z novo direktivo Komisije 2007/742/ES10 o znaku za okolje je treba spodbujati 
uporabo najzmogljivejših vrst toplotnih črpalk, ne glede na to, od kod izvira toplota (zrak, 
voda ali tla).

Predlog spremembe 197
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in 
toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto geotermalnih virov iz tal, vode ali 
okoliškega zraka, lahko za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le toplotne črpalke, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve glede 
koeficienta učinkovitosti iz Odločbe 
Komisije 2007/742/ES, v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Vse toplotne črpalke zahtevajo uporabo konvencionalne energije (električna energija, 
zemeljski plin, ipd.). Razlikovanje med različnimi vrstami toplotnih črpalk ni relevantno.
Poleg tega takšen pristop postavlja temelje znaka za okolje, omenjenega v uvodni izjavi, pri 
čemer morajo vse toplotne črpalke (ne glede na vrsto izvora ogrevanja ali hlajenja) 
izpolnjevati minimalne standarde učinkovitosti (učinkovitost v načinih ogrevanja in hlajenja). 
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Predlog spremembe 198
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in 
toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto iz
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto geotermalnih virov iz tal, vode ali 
okoliškega zraka, lahko za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le toplotne črpalke, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve glede 
koeficienta učinkovitosti iz Odločbe 
Komisije 2007/742/ES, v skladu z Uredbo 
(ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

Or. en

Obrazložitev

Vse toplotne črpalke zahtevajo uporabo konvencionalne energije (električna energija, 
zemeljski plin, ipd.). Razlikovanje med različnimi vrstami toplotnih črpalk ni relevantno.
Poleg tega takšen pristop postavlja temelje znaka za okolje, omenjenega v uvodni izjavi, pri 
čemer morajo vse toplotne črpalke (ne glede na vrsto izvora ogrevanja ali hlajenja) 
izpolnjevati minimalne standarde učinkovitosti (učinkovitost v načinih ogrevanja in hlajenja). 
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Predlog spremembe 199
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka in izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede koeficienta 
učinkovitosti iz Odločbe Komisije 
2007/742/ES, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. julija 2000 o 
spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje.

(16) Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
geotermalne vire iz tal ali vode, in toplotne 
črpalke, ki izkoriščajo toploto iz 
okoliškega zraka za prenos toplotne 
energije na koristno raven temperature, za 
svoje delovanje potrebujejo električno 
energijo. Toplotne črpalke, ki izkoriščajo 
toploto iz okoliškega zraka, pogosto 
potrebujejo precejšnjo količino 
konvencionalne energije. Zato je treba pri 
ocenjevanju izpolnjevanja ciljev iz te 
direktive upoštevati le koristno toplotno 
energijo iz toplotnih črpalk, ki izkoriščajo 
geotermalno energijo iz tal in vode.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto okoliškega zraka, so instrument energetske 
učinkovitosti, ki je zajet v Direktivi št. 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 
5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah. Da se prepreči 
dvojno upoštevanje, se energija, uporabljena na ta način, zato ne sme upoštevati za namene te 
direktive.
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Predlog spremembe 200
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Treba je podpreti fazo predstavitev 
in trženja decentraliziranih tehnologij za 
obnovljivo energijo. Premik proti 
decentralizirani proizvodnji energije ima 
več prednosti, na primer izkoriščanje 
lokalnih virov energije, krajše transportne 
poti ter manjša izguba energije pri 
prenosu. Prav tako spodbuja razvoj 
skupnosti (denimo z zagotavljanjem virov 
dohodka in ustvarjanjem lokalnih 
delovnih mest) in kohezijo.

Or. en

Predlog spremembe 201
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Spodbujanje ali subvencioniranje 
obnovljivih virov energije ne sme 
povzročiti dolgoročnega izkrivljanja 
konkurence.

Or. de

Obrazložitev

Spodbujanje obnovljivih virov energije ne sme pripeljati do izkrivljanja konkurence, saj je 
treba stremeti k temu, da se obnovljivi viri energije samostojno uveljavijo na trgu in postanejo 
konkurenčni.
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Predlog spremembe 202
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Predelava biomase, še posebej lesa, 
mora imeti zmeraj prednost pred 
energetsko predelavo.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba biomase v energetske namene ne sme vplivati na predelavo snovi, zlasti v primeru 
lesa.

Predlog spremembe 203
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) Da bi v celoti izkoristili možnosti, ki 
jih nudi biomasa, morajo države članice 
in EU zagotoviti obsežnejšo mobilizacijo 
obstoječih zalog lesa in razvoj novih 
gozdarskih sistemov. 

Or. de

Obrazložitev

V državah članicah in EU je zlasti v primeru lesa dejansko izkoriščen le del možnosti, ki jih 
nudi biomasa. Izboljšati je treba ustrezne strukture na področju gozdarstva ter povečati delež 
obnovljive energije v tej panogi.
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Predlog spremembe 204
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17d) Kmetijska proizvodnja kakovostnih 
živil mora imeti prednost pred energetsko 
predelavo.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba biomase v energetske namene ne sme vplivati na proizvodnjo živil.

Predlog spremembe 205
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Uvožena električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije 
zunaj Skupnosti, se lahko upošteva pri 
izpolnjevanju ciljev držav članic. Da pa se 
preprečita neto povečanje emisij 
toplogrednih plinov s spremenjeno 
uporabo obstoječih obnovljivih virov 
energije in njihova popolna ali delna 
nadomestitev s konvencionalnimi viri 
energije, je upravičena do upoštevanja 
samo električna energija, ki jo proizvedejo 
obrati, ki izkoriščajo obnovljivo energijo 
in začnejo delovati po začetku veljavnosti 
te direktive. Da je zagotovljeno, da se 
lahko tak uvoz izsledi in upošteva na 
zanesljiv način, je ustrezno, da poteka 
znotraj okvira sistema potrdil o izvoru. 
Upoštevajo se sporazumi s tretjimi 
državami o organizaciji te trgovine z 
električno energijo iz obnovljivih virov 

(18) Uvožena električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije 
zunaj Skupnosti, se lahko upošteva pri 
izpolnjevanju ciljev držav članic. Da je 
zagotovljeno, da se lahko tak uvoz izsledi 
in upošteva na zanesljiv način, je ustrezno, 
da poteka znotraj okvira sistema potrdil o 
izvoru. Upoštevajo se sporazumi s tretjimi 
državami o organizaciji te trgovine z 
električno energijo iz obnovljivih virov 
energije.
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energije.

Or. en

Obrazložitev

Zakaj ne bi vključili tudi že delujočih obratov, ki izpolnjujejo pogoje?

Predlog spremembe 206
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Uvožena električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije 
zunaj Skupnosti, se lahko upošteva pri 
izpolnjevanju ciljev držav članic. Da pa se 
preprečita neto povečanje emisij 
toplogrednih plinov s spremenjeno uporabo 
obstoječih obnovljivih virov energije in 
njihova popolna ali delna nadomestitev s 
konvencionalnimi viri energije, je 
upravičena do upoštevanja samo električna 
energija, ki jo proizvedejo obrati, ki 
izkoriščajo obnovljivo energijo in začnejo 
delovati po začetku veljavnosti te direktive. 
Da je zagotovljeno, da se lahko tak uvoz 
izsledi in upošteva na zanesljiv način, je 
ustrezno, da poteka znotraj okvira sistema 
potrdil o izvoru. Upoštevajo se sporazumi s 
tretjimi državami o organizaciji te trgovine 
z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije.

(18) Uvožena električna energija, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije 
zunaj Skupnosti, se lahko upošteva pri 
izpolnjevanju ciljev držav članic. Da pa se 
spodbudi povečano izkoriščanje energije 
iz obnovljivih virov tudi izven Evropske 
unije ter preprečita neto povečanje emisij 
toplogrednih plinov s spremenjeno uporabo 
obstoječih obnovljivih virov energije in 
njihova popolna ali delna nadomestitev s 
konvencionalnimi viri energije, je 
upravičena do upoštevanja samo električna 
energija, proizvedena v državah s 
sorazmerno visokimi cilji glede 
pospeševanja uporabe energije iz 
obnovljivih virov, in sicer v obratih, ki 
izkoriščajo obnovljivo energijo in začnejo 
delovati po začetku veljavnosti te direktive, 
ki je bila tudi dejansko uvožena in 
izkoriščena. Da je zagotovljeno, da se 
lahko tak uvoz izsledi in upošteva na 
zanesljiv način, je ustrezno, da poteka 
znotraj okvira sistema za razkritje potrdil o 
izvoru. Upoštevajo se sporazumi s tretjimi 
državami o organizaciji te trgovine z 
električno energijo iz obnovljivih virov 
energije.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi bil prehod do uporabe energije iz obnovljivih virov kar najbolj gladek, je treba povečati 
njeno uporabo v čim več državah in regijah. Zato se je treba vzdržati pobud, ki bi 
gospodarsko šibkejše države prisilile v to, da bi izvažale električno energijo iz obnovljivih 
virov, namesto da bi jo v prvi vrsti uporabljale za domačo oskrbo.

Predlog spremembe 207
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Ta direktiva od držav članice ne 
zahteva, da priznajo nakup potrdila o 
izvoru iz drugih držav članic ali ustrezni 
nakup električne energije kot prispevek k 
izpolnjevanju nacionalne kvotne 
obveznosti. Vendar je za olajšanje 
trgovanja z električno energijo, 
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, 
in za boljšo preglednost pri izbiri 
potrošnikov med električno energijo, 
proizvedeno iz neobnovljivih virov 
energije, in električno energijo, 
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, 
potrebno potrdilo o izvoru za tako 
električno energijo. Sistemi za potrdila o 
izvoru sami po sebi ne prinesejo pravice 
do koriščenja nacionalnih mehanizmov 
podpor, uveljavljenih v različnih državah 
članicah. Pomembno pa je, da so s temi 
potrdili o izvoru zajete vse oblike 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije.

Or. en
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Predlog spremembe 208
Esko Seppänen

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Ta direktiva zaradi sistema 
določanja veleprodajnih cen elektrike 
predstavlja nov začetek za naložbe v 
jedrske objekte brez emisij. Z vsako novo 
naložbo v jedrsko elektrarno se mora 
ustrezno povečati delež energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Z naložbami v jedrsko energijo se emisije ne povečujejo, vendar morajo ob tem investitorji 
upoštevati odgovornost za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 209
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18b) Pomembno je razlikovati med 
potrdili o izvoru in tržnimi zelenimi 
certifikati.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi preglednost pri viru, iz katerega je bila pridobljena energija, in da se ne 
izkrivi sedanji prostovoljni trg tržnih zelenih certifikatov, je treba razlikovati med potrdili o 
izvoru in tržnimi zelenimi certifikati.
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Predlog spremembe 210
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18c) Države članice so odgovorne za 
doseganje lastnih ciljev glede deleža 
energije iz obnovljivih virov. Uporabljajo 
različne nacionalne podporne programe 
za obnovljive vire energije, vključno z 
zelenimi certifikati, naložbeno pomočjo, 
davčnimi oprostitvami ali olajšavami, 
povračili davka in programi neposredne 
zaščite cen. Pri doseganju cilja te direktive 
je pomembno, da se zagotovi pravilno 
delovanje teh mehanizmov, dokler se ne 
bo začel uporabljati okvir Skupnosti, da 
bo ohranjeno zaupanje vlagateljev.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi lastnih dobro načrtovanih nacionalnih programov ter delujoče uprave je Evropa 
svetovna voditeljica na področju obnovljivih virov energije. Zato je treba poskrbeti, da bodo 
ti podporni programi zagotovili nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije v Evropi.

Predlog spremembe 211
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18d) Ker države članice nudijo 
neposredno in posredno podporo za 
neobnovljive vire energije, brez da bi v 
celoti vračunale zunanje posledične 
stroške, je energetski trg izkrivljen v prid 
tem virom energije. Primerna podpora za 
obnovljive vire energije ne sme biti 
obravnavana kot vzrok za izkrivljanje 
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konkurence, temveč kot dejavnik 
ustvarjanja pravičnejših pogojev. Da se 
ustvarijo enaki pogoji na notranjem 
energetskem trgu, morajo države članice 
biti zmožne spodbujati povečanje deleža
energije iz obnovljivih virov na notranjem 
energetskem trgu. 

Or. en

Obrazložitev

Obnovljivi viri energije prispevajo k zaščiti okolja in ne povzročajo nobenih ekoloških 
posledičnih stroškov. Primerno nadomestilo na podlagi preprečenih posledičnih stroškov zato 
ne izkrivlja konkurence.

Predlog spremembe 212
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato 
je treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v 
teh sektorjih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih zavezujočih ciljev. Uspešen 
razvoj obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga lastnih dobro načrtovanih 
nacionalnih programov podpore in dobro delujoče uprave. Po tej direktivi lahko države 
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članice prosto izbirajo, v katerem sektorju bi rade postorile največ. Dodatni mehanizem 
prilagodljivosti zato ni potreben.

Predlog spremembe 213
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih.

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz
te direktive, je poleg potrebnega 
nacionalnega prizadevanja ustrezno, da se 
v državah članicah spodbuja uporaba 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
v drugih državah članicah, in da se 
državam članicam omogoči, da lahko 
upoštevajo električno energijo, ogrevanje 
in hlajenje, porabljeno v drugih državah 
članicah, pri doseganju svojih nacionalnih 
ciljev. Zato je treba sprejeti usklajene 
določbe za oblikovanje in prenos potrdil o 
izvoru v teh sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Prizadevanja za spodbujanje obnovljivih virov energije se morajo začeti doma.

Predlog spremembe 214
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
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proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih.

proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih. Podobno mora biti sistem potrdil 
o izvoru uporabljen tudi za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki 
zagotavljajo več prožnosti in manjše 
stroške pri uresničevanju ciljev v povezavi 
z biogorivi. Zato je treba sprejeti tudi 
usklajene določbe za ločeni sistem 
trgovanja z dovoljenji za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva.

Or. en

Obrazložitev

Sistem potrdil o izvoru bi bilo treba razširiti, da bi vključeval biogoriva v ločenem sistemu 
trgovanja z dovoljenji, s čimer bi zagotovili večjo prožnost pri doseganju ciljev za biogoriva 
in preprečili nepotrebne fizične premike biogoriv. Predlagani sistem bo posegel v podporne 
ukrepe, ki sedaj v državah članicah urejajo področje biogoriv, na primer v obveznosti s tem v 
zvezi, nadgrajuje in usklajuje pa tudi programe za trgovanje z dovoljenji za biogoriva, ki že 
obstajajo v večjih državah članicah EU. 

Predlog spremembe 215
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
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porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih.

porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih. Vladam in podjetjem mora biti 
dovoljen prenos potrdil o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja so tista, ki se bodo dejansko odločala o naložbah v projekte obnovljivih virov 
energije. Zato je pomembno, da lahko podjetja sama posedujejo in prenašajo potrdila o 
prenosu na trgu. To načelo mora biti izrecno priznano v direktivi.

Predlog spremembe 216
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih.

(19) Da se ustvarijo priložnosti za 
zmanjšanje stroškov za doseganje ciljev iz 
te direktive, je ustrezno, da se v državah 
članicah spodbuja uporaba energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov v drugih 
državah članicah, in da se državam 
članicam omogoči, da lahko upoštevajo 
električno energijo, ogrevanje in hlajenje, 
porabljeno v drugih državah članicah, pri 
doseganju svojih nacionalnih ciljev. Zato je 
treba sprejeti usklajene določbe za 
oblikovanje in prenos potrdil o izvoru v teh 
sektorjih. Vladam in podjetjem mora biti 
dovoljen prenos potrdil o izvoru.

Or. en
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Predlog spremembe 217
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obvezna izdaja na zahtevo potrdil o 
izvoru za ogrevanje in hlajenje, 
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, 
mora biti omejena na naprave 
zmogljivosti najmanj 5 MWth, da se 
preprečijo po nepotrebnem visoke 
upravne obremenitve, ki bi nastale, če bi 
se vključilo manjše naprave, vključno z 
napravami v gospodinjstvih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih zavezujočih ciljev. Uspešen 
razvoj obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga lastnih dobro načrtovanih 
nacionalnih programov podpore in dobro delujoče uprave. Po tej direktivi lahko države 
članice prosto izbirajo, v katerem sektorju bi rade postorile največ. Dodatni mehanizem 
prilagodljivosti zato ni potreben.

Predlog spremembe 218
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obvezna izdaja na zahtevo potrdil o 
izvoru za ogrevanje in hlajenje, 
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, 
mora biti omejena na naprave zmogljivosti 
najmanj 5 MWth, da se preprečijo po 
nepotrebnem visoke upravne obremenitve, 
ki bi nastale, če bi se vključilo manjše 
naprave, vključno z napravami v 
gospodinjstvih.

(20) Obvezna izdaja na zahtevo potrdil o 
izvoru za ogrevanje in hlajenje, 
proizvedeno iz obnovljivih virov energije, 
mora biti omejena na naprave zmogljivosti 
najmanj 1 MWth, da se preprečijo po 
nepotrebnem visoke upravne obremenitve, 
ki bi nastale, če bi se vključilo manjše 
naprave, vključno z napravami v 
gospodinjstvih.
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Or. de

Obrazložitev

V postopek  izdaje potrdil o izvoru je treba vključiti naprave z zmogljivostjo vsaj 1 MWth, s 
čimer se pri doseganju ciljev glede deleža obnovljive energije upošteva tudi manjše naprave, 
v katerih se globalno gledano skriva velik potencial. 

Predlog spremembe 219
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice morajo biti sposobne 
vzpostaviti sisteme za izdajo predhodnih 
dovoljenj za prenos potrdil o izvoru v 
druge države članice in iz njih, če je to 
potrebno, da bi zagotovile zanesljivo in 
uravnoteženo oskrbo z energijo, dosegle 
okoljske cilje, ki so osnova njihovega 
programa podpore, ali izpolnile cilje iz te 
direktive. Ti sistemi morajo biti omejeni 
na nujno in sorazmerno ter ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih zavezujočih ciljev. Uspešen 
razvoj obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga lastnih dobro načrtovanih 
nacionalnih programov podpore in dobro delujoče uprave. Po tej direktivi lahko države 
članice prosto izbirajo, v katerem sektorju bi rade postorile največ. Dodatni mehanizem 
prilagodljivosti zato ni potreben.
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Predlog spremembe 220
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice morajo biti sposobne 
vzpostaviti sisteme za izdajo predhodnih 
dovoljenj za prenos potrdil o izvoru v 
druge države članice in iz njih, če je to 
potrebno, da bi zagotovile zanesljivo in 
uravnoteženo oskrbo z energijo, dosegle 
okoljske cilje, ki so osnova njihovega 
programa podpore, ali izpolnile cilje iz te 
direktive. Ti sistemi morajo biti omejeni 
na nujno in sorazmerno ter ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrdil o izvoru ni mogoče tržiti in se jih ne more prenesti.

Predlog spremembe 221
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice morajo biti sposobne 
vzpostaviti sisteme za izdajo predhodnih 
dovoljenj za prenos potrdil o izvoru v 
druge države članice in iz njih, če je to 
potrebno, da bi zagotovile zanesljivo in 
uravnoteženo oskrbo z energijo, dosegle 
okoljske cilje, ki so osnova njihovega 
programa podpore, ali izpolnile cilje iz te 
direktive. Ti sistemi morajo biti omejeni 
na nujno in sorazmerno ter ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

črtano
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Or. nl

Obrazložitev

Na evropskem enotnem trgu za plin ni logično, da bi se državam članicam dovolilo določanje 
omejitev na prenos potrdil o izvoru med državami članicami. Poleg tega take omejitve niso v 
skladu s tretjim energetskim svežnjem, ki jasno skuša spodbuditi čezmejno trgovanje z 
energijo.

Predlog spremembe 222
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice morajo biti sposobne 
vzpostaviti sisteme za izdajo predhodnih 
dovoljenj za prenos potrdil o izvoru v 
druge države članice in iz njih, če je to 
potrebno, da bi zagotovile zanesljivo in 
uravnoteženo oskrbo z energijo, dosegle 
okoljske cilje, ki so osnova njihovega 
programa podpore, ali izpolnile cilje iz te 
direktive. Ti sistemi morajo biti omejeni na 
nujno in sorazmerno ter ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

(21) Države članice morajo biti sposobne 
vzpostaviti sisteme za izdajo predhodnih 
dovoljenj za prenos potrdil o prenosu v 
druge države članice in iz njih, če je to 
potrebno, da bi zagotovile zanesljivo in 
uravnoteženo oskrbo z energijo, dosegle 
okoljske cilje, ki so osnova njihovega 
programa podpore, ali izpolnile cilje iz te 
direktive. Ti sistemi morajo biti omejeni na 
nujno in sorazmerno ter ne smejo biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. en

Obrazložitev

V to direktivo je bil vključen nov prožen način za doseganje nacionalnih ciljev glede 
obnovljivih virov energije za tiste države članice, ki želijo sodelovati pri takem sistemu.
Pomembno je jasno razlikovanje med potrdili o izvoru, ki imajo le namen razkritja, in med 
potrdili o prenosu, namenjena le doseganju ciljev.
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Predlog spremembe 223
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Potem ko bo sistem usklajenih potrdil 
o izvoru preizkušen, mora Komisija 
ponovno pregledati, ali so potrebne 
dodatne spremembe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih zavezujočih ciljev. Uspešen 
razvoj obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga lastnih dobro načrtovanih 
nacionalnih programov podpore in dobro delujoče uprave. Po tej direktivi lahko države 
članice prosto izbirajo, v katerem sektorju bi rade postorile največ. Dodatni mehanizem 
prilagodljivosti zato ni potreben.

Predlog spremembe 224
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Potem ko bo sistem usklajenih potrdil 
o izvoru preizkušen, mora Komisija 
ponovno pregledati, ali so potrebne 
dodatne spremembe.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 225
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Potem ko bo sistem usklajenih potrdil 
o izvoru preizkušen, mora Komisija 
ponovno pregledati, ali so potrebne 
dodatne spremembe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava ni potrebna.

Predlog spremembe 226
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se preprečijo poseganje v 
programe podpore, odobrene obstoječim 
obratom, in previsoka nadomestila 
proizvajalcev obnovljive energije, se lahko 
med državami članicami prenesejo samo 
potrdila o izvoru, izdana obratom, ki so 
začeli obratovati po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, ali za proizvodnjo 
zaradi povečanja zmogljivosti za 
proizvodnjo obnovljive energije obrata po 
tem datumu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih zavezujočih ciljev. Uspešen 
razvoj obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga lastnih dobro načrtovanih 
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nacionalnih programov podpore in dobro delujoče uprave. Po tej direktivi lahko države 
članice prosto izbirajo, v katerem sektorju bi rade postorile največ. Dodatni mehanizem 
prilagodljivosti zato ni potreben.

Predlog spremembe 227
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se preprečijo poseganje v 
programe podpore, odobrene obstoječim 
obratom, in previsoka nadomestila 
proizvajalcev obnovljive energije, se lahko 
med državami članicami prenesejo samo 
potrdila o izvoru, izdana obratom, ki so 
začeli obratovati po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, ali za proizvodnjo 
zaradi povečanja zmogljivosti za 
proizvodnjo obnovljive energije obrata po 
tem datumu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrdil o izvoru ni mogoče tržiti in se jih ne more prenesti.

Predlog spremembe 228
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se preprečijo poseganje v 
programe podpore, odobrene obstoječim 
obratom, in previsoka nadomestila 
proizvajalcev obnovljive energije, se lahko 
med državami članicami prenesejo samo 
potrdila o izvoru, izdana obratom, ki so 

črtano
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začeli obratovati po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, ali za proizvodnjo 
zaradi povečanja zmogljivosti za 
proizvodnjo obnovljive energije obrata po 
tem datumu.

Or. en

Predlog spremembe 229
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da se preprečijo poseganje v 
programe podpore, odobrene obstoječim 
obratom, in previsoka nadomestila 
proizvajalcev obnovljive energije, se lahko 
med državami članicami prenesejo samo 
potrdila o izvoru, izdana obratom, ki so 
začeli obratovati po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, ali za proizvodnjo 
zaradi povečanja zmogljivosti za 
proizvodnjo obnovljive energije obrata po 
tem datumu.

(23) Da se preprečijo poseganje v 
programe podpore, odobrene obstoječim 
obratom, in previsoka nadomestila 
proizvajalcev obnovljive energije, se lahko 
med državami članicami prenesejo samo 
potrdila o prenosu, izdana obratom, ki so 
začeli obratovati po datumu začetka 
veljavnosti te direktive, ali za proizvodnjo 
zaradi povečanja zmogljivosti za 
proizvodnjo obnovljive energije obrata po 
tem datumu.

Or. en

Obrazložitev

V to direktivo je bil vključen nov prožen način za doseganje nacionalnih ciljev glede 
obnovljivih virov energije za tiste države članice, ki želijo sodelovati pri takem sistemu.
Pomembno je jasno razlikovanje med potrdili o izvoru, ki imajo le namen razkritja, in med 
potrdili o prenosu, namenjena le doseganju ciljev.
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Predlog spremembe 230
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pomanjkanje preglednih pravil in 
usklajevanja med različnimi organi za 
izdajo dovoljenj se je izkazalo kot ovira pri 
uporabi obnovljive energije. Zato je treba
upoštevati posebno strukturo sektorja 
obnovljive energije, ko nacionalni, 
regionalni in lokalni organi pregledujejo 
svoje upravne postopke za izdajo 
dovoljenja za gradnjo in upravljanje 
obratov za pridobivanje električne energije, 
zagotavljanje ogrevanja in hlajenja ali 
proizvodnjo goriv za pomet iz obnovljivih 
virov energije. Postopke upravne odobritve 
je treba poenostaviti z jasnimi roki za 
obrate, ki izkoriščajo energijo iz 
obnovljivih virov. Prilagoditi je treba 
pravila in smernice za načrtovanje, da se 
upoštevajo stroškovno učinkovite in okolju 
prijazne naprave za ogrevanje in hlajenje 
ter električno energijo iz obnovljivih virov.

(24) Pomanjkanje preglednih pravil in 
usklajevanja med različnimi organi za 
izdajo dovoljenj se je izkazalo kot ovira pri 
uporabi obnovljive energije. Zato je treba 
upoštevati posebno strukturo sektorja 
obnovljive energije, ko nacionalni, 
regionalni in lokalni organi pregledujejo 
svoje upravne postopke za izdajo 
dovoljenja za gradnjo in upravljanje 
obratov za pridobivanje električne energije, 
zagotavljanje ogrevanja in hlajenja ali 
proizvodnjo goriv za pomet iz obnovljivih 
virov energije. Treba je ustanoviti enoten 
upraven organ, pristojen za vsa potrebna 
dovoljenja. Ta organ mora biti 
vzpostavljen kar najbližje projektom, po 
možnosti na občinski ali regionalni ravni.
Postopke upravne odobritve je treba 
poenostaviti z jasnimi roki za obrate, ki 
izkoriščajo energijo iz obnovljivih virov. 
Prilagoditi je treba pravila in smernice za 
načrtovanje, da se upoštevajo stroškovno 
učinkovite in okolju prijazne naprave za 
ogrevanje in hlajenje ter električno energijo 
iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Hitri razvoj na področju obnovljivih virov energije je velikokrat oviran zaradi zapletenih 
postopkov, prevelikega števila pristojnih za odločanje in pomanjkanja osredotočenosti.
Zaželen bi bil pristop, na podlagi katerega bi se lahko vse opravilo na enem mestu. To pa ne 
sme pomeniti, da morajo organi za dovoljenja delovati le na nacionalni ravni. V primerih, ko 
so si občine začrtale lastne razvojne načrte glede obnovljivih virov energije, jih je treba 
spodbujati in bi lahko v sodelovanju z naslednjo višjo upravno ravnjo postale pristojni organ.
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Predlog spremembe 231
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pomanjkanje preglednih pravil in 
usklajevanja med različnimi organi za 
izdajo dovoljenj se je izkazalo kot ovira pri 
uporabi obnovljive energije. Zato je treba 
upoštevati posebno strukturo sektorja 
obnovljive energije, ko nacionalni, 
regionalni in lokalni organi pregledujejo 
svoje upravne postopke za izdajo 
dovoljenja za gradnjo in upravljanje 
obratov za pridobivanje električne energije, 
zagotavljanje ogrevanja in hlajenja ali 
proizvodnjo goriv za pomet iz obnovljivih 
virov energije. Postopke upravne odobritve 
je treba poenostaviti z jasnimi roki za 
obrate, ki izkoriščajo energijo iz 
obnovljivih virov. Prilagoditi je treba 
pravila in smernice za načrtovanje, da se 
upoštevajo stroškovno učinkovite in okolju 
prijazne naprave za ogrevanje in hlajenje 
ter električno energijo iz obnovljivih virov.

(24) Pomanjkanje preglednih pravil in 
usklajevanja med različnimi organi za 
izdajo dovoljenj se je izkazalo kot ovira pri 
uporabi obnovljive energije. Zato je treba 
upoštevati posebno strukturo sektorja 
obnovljive energije, ko nacionalni, 
regionalni in lokalni organi pregledujejo 
svoje upravne postopke za izdajo 
dovoljenja za gradnjo in upravljanje 
obratov za pridobivanje električne energije, 
zagotavljanje ogrevanja in hlajenja ali 
proizvodnjo goriv za pomet iz obnovljivih 
virov energije. Treba je ustanoviti enoten 
upraven organ, pristojen za vsa potrebna 
dovoljenja. Postopke upravne odobritve je 
treba poenostaviti z jasnimi roki za obrate, 
ki izkoriščajo energijo iz obnovljivih virov. 
Prilagoditi je treba pravila in smernice za 
načrtovanje, da se upoštevajo stroškovno 
učinkovite in okolju prijazne naprave za 
ogrevanje in hlajenje ter električno energijo 
iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

V povezavi z obnovljivimi viri energije se pogosto pojavljajo upravna bremena in ker veliko 
podjetij v tem sektorju spada pod mala in srednja podjetja, je treba to breme čim bolj ublažiti.
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Predlog spremembe 232
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na nacionalni in regionalni ravni so 
predpisi in obveznosti glede minimalnih 
zahtev po uporabi obnovljive energije v 
novih in obnovljenih zgradbah privedle do 
precejšnega povečanja izrabe obnovljive 
energije. Te ukrepe je treba spodbujati v 
širšem evropskem kontekstu, obenem pa je 
treba spodbujati bolj energetsko učinkovite 
uporabe obnovljive energije v gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih.

(26) Na nacionalni in regionalni ravni so 
predpisi in obveznosti glede minimalnih 
zahtev po uporabi obnovljive energije v 
novih zgradbah privedle do precejšnega 
povečanja izrabe obnovljive energije. Te 
ukrepe je treba spodbujati v širšem 
evropskem kontekstu, obenem pa je treba 
spodbujati bolj energetsko učinkovite 
uporabe obnovljive energije v gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih.

Or. de

Obrazložitev

Predpise in obveznosti glede minimalnih zahtev je treba uveljaviti izključno za nove zgradbe.

Predlog spremembe 233
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na nacionalni in regionalni ravni so 
predpisi in obveznosti glede minimalnih 
zahtev po uporabi obnovljive energije v 
novih in obnovljenih zgradbah privedle do 
precejšnega povečanja izrabe obnovljive 
energije. Te ukrepe je treba spodbujati v 
širšem evropskem kontekstu, obenem pa je 
treba spodbujati bolj energetsko učinkovite 
uporabe obnovljive energije v gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih.

(26) Na nacionalni in regionalni ravni so 
predpisi in obveznosti glede minimalnih 
zahtev po uporabi obnovljive energije v 
novih zgradbah privedle do precejšnega 
povečanja izrabe obnovljive energije. Te 
ukrepe je treba spodbujati v širšem 
evropskem kontekstu, obenem pa je treba 
spodbujati bolj energetsko učinkovite 
uporabe obnovljive energije v gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih.

Or. de
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Obrazložitev

Zahteva po uporabi obnovljive energije v obnovljenih zgradbah pomeni prekomerno in 
nesorazmerno obremenitev lastnikov. Že s samo obnovo se praviloma dosežejo velike 
možnosti varčevanja z energijo. Vrh tega v nekaterih državah članicah obstajajo predpisi 
glede spomeniškega varstva, ki niso združljivi z obvezo po uporabi obnovljive energije po 
obnovi.

Predlog spremembe 234
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Na nacionalni in regionalni ravni so 
predpisi in obveznosti glede minimalnih 
zahtev po uporabi obnovljive energije v 
novih in obnovljenih zgradbah privedle do 
precejšnega povečanja izrabe obnovljive 
energije. Te ukrepe je treba spodbujati v 
širšem evropskem kontekstu, obenem pa je 
treba spodbujati bolj energetsko učinkovite 
uporabe obnovljive energije v gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih.

(26) Na nacionalni in regionalni ravni so 
predpisi in obveznosti glede minimalnih 
zahtev po obnovljivi energiji v novih in 
obnovljenih zgradbah privedle do 
precejšnega povečanja obnovljive energije. 
Te ukrepe je treba spodbujati v širšem 
evropskem kontekstu, obenem pa je treba 
spodbujati bolj energetsko učinkovite 
stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Uporabo obnovljivih virov energije, vključno s pasivnimi, je treba spodbujati v gradbenem 
sektorju. To spodbujanje pa naj bo del obširnega pristopa, namenjenega zmanjšanju celotne 
porabe energije v tem sektorju, in sicer v vseh posameznih stavbah, pa naj bodo nove ali 
prenovljene.
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Predlog spremembe 235
Eluned Morgan

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Cene goriv rastejo, energetska 
revščina pa prizadeva vse večje število 
ljudi v Evropski skupnosti, zato morajo 
biti stroški za potrošnike obravnavani v 
okviru spodbujanja energije iz obnovljivih 
virov. Potreben je celosten pristop za 
izkoreninjenje energetske revščine, kar 
mora vključevati socialne ukrepe in 
zaščito ranljivih potrošnikov, skupaj s 
izboljšanjem energetske učinkovitosti za 
gospodinjstva in dolgoročne okoljske cilje 
za zmanjšanje ogljikovih emisij.

Or. en

Predlog spremembe 236
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) V svoji resoluciji z dne 14. februarja 
2006 s priporočili za Evropsko komisijo 
glede ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih 
virov energije1 je Evropski parlament 
pozval k davčnim ugodnostim, neposredni 
naložbeni pomoči, regulativnim ukrepom 
in drugim mehanizmom za pospeševanje 
uporabe sistemov obnovljivih virov 
energije ter lokalnega in daljinskega 
ogrevanja in hlajenja z obnovljivimi viri 
energije.
_______________________________
1 UL L 280 E, 29.11.2006, str. 115.
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Or. en

Obrazložitev

V svoji resoluciji z dne 14. februarja 2006 o pospeševanju uporabe obnovljivih virov energije 
je Evropski parlament priznal pomembnost daljinskega ogrevanja pri dosegu cilja EU glede 
20-odstotnega energetskega deleža iz obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 237
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Odpraviti je treba razlike v 
obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov.

(27) Odpraviti je treba razlike v 
obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov in hibridnih sistemov, ki vključujejo 
konvencionalno energijo in obnovljive 
vire energije.

Or. en

Obrazložitev

Hibridni sistemi z obnovljivimi in konvencionalnimi viri energije so lahko najboljši 
gospodarski in okoljski način za uvedbo obnovljivih virov energije v sektorje ogrevanja, 
hlajenja in elektrike. Potrošniki morajo dobiti primerne informacije, na podlagi katerih se 
lahko ozaveščeno odločijo o možnostih za zmanjšanje uporabe energije, povezanih emisij in 
uporabe naravnih virov.

Predlog spremembe 238
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Odpraviti je treba razlike v (27) Odpraviti je treba razlike v 
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obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov.

obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov in hibridnih sistemov, ki vključujejo 
konvencionalno energijo in obnovljive 
vire energije.

Or. en

Obrazložitev

Hibridni sistemi z obnovljivimi in konvencionalnimi viri energije so lahko najboljši 
gospodarski in okoljski način za uvedbo obnovljivih virov energije v sektorje ogrevanja, 
hlajenja in elektrike. Potrošniki morajo dobiti primerne informacije, na podlagi katerih se 
lahko ozaveščeno odločijo o možnostih za zmanjšanje uporabe energije, povezanih emisij in 
uporabe naravnih virov.

Predlog spremembe 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Odpraviti je treba razlike v 
obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov.

(27) Odpraviti je treba razlike v 
obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov in hibridnih sistemov, ki vključujejo 
konvencionalno energijo in obnovljive 
vire energije.

Or. en

Obrazložitev

Hibridni sistemi z obnovljivimi in konvencionalnimi viri energije so lahko najboljši 
gospodarski in okoljski način za uvedbo obnovljivih virov energije v sektorje ogrevanja, 
hlajenja in elektrike. Potrošniki morajo dobiti primerne informacije, na podlagi katerih se 
lahko ozaveščeno odločijo o možnostih za zmanjšanje uporabe energije, povezanih emisij in 
uporabe naravnih virov.
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Predlog spremembe 240
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Odpraviti je treba razlike v 
obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba energije iz obnovljivih 
virov.

(27) Odpraviti je treba razlike v 
obveščenosti in usposabljanju, zlasti v 
sektorju ogrevanja in hlajenja, da se 
spodbudi uporaba tako energije iz 
obnovljivih virov kot visoko učinkovitih 
tehnologij.

Or. en

Obrazložitev

Politike bi bilo treba opredeliti z vidika obveznosti doseganja rezultatov in ne toliko z vidika 
sredstev. Za to je potrebno najboljše možno kombiniranje obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij, ne pa dajanje prednosti tej ali oni možni rešitvi. Poleg tega se lahko 
zgodi, da za neko stavbo niso na voljo obnovljivi viri energije.

Predlog spremembe 241
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
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Direktiva 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij se mora še naprej uporabljati 
za vprašanja, ki jih ta direktiva ne ureja, 
kot so priznavanje strokovnih kvalifikacij 
inštalaterjev, ki niso certificirani v eni 
državi članici.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij pri 
zakonsko urejenih poklicih še vedno 
poteka na osnovi direktive 2005/36/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij.  V kolikor sta sprejem ali 
izvajanje poklica inštalaterja zakonsko 
urejena, so predpogoji za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij opredeljeni v 
direktivi 2005/36/ES; ti predpogoji veljajo 
tudi za inštalaterje, certificirane v kateri 
od držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva 2005/36/ES ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij pri zakonsko urejenih poklicih. 
Veljati mora tudi za inštalaterje, ki so se prostovoljno certificirali v skladu z direktivo o 
obnovljivi energiji. Inštalacija naprav za obnovljivo energijo predstavlja le del poklicnega 
profila na primer inženirja za ogrevanje. Certificiranje za izvajanje zgolj nekaterih nalog, ki 
jih obsega poklic, ne prinaša pravice za izvajanje celotnega obsega zakonsko urejenega 
poklica.  Pravna podlaga za vprašanja v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij je člen 47 
Pogodbe ES.

Predlog spremembe 242
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
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usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Direktiva 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij se mora še naprej uporabljati 
za vprašanja, ki jih ta direktiva ne ureja, 
kot so priznavanje strokovnih kvalifikacij 
inštalaterjev, ki niso certificirani v eni 
državi članici.

usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Priznavanje poklicnih kvalifikacij pri 
zakonsko urejenih poklicih še vedno 
poteka na osnovi direktive 2005/36/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij.  V kolikor sta sprejem ali 
izvajanje poklica inštalaterja zakonsko 
urejena, so predpogoji za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij opredeljeni v 
direktivi 2005/36/ES; ti predpogoji veljajo 
tudi za inštalaterje, certificirane v kateri 
od držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva 2005/36/ES ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij pri zakonsko urejenih poklicih. 
Veljati mora tudi za inštalaterje, ki so se prostovoljno certificirali v skladu z direktivo o 
obnovljivih virih energije. Inštalacija naprav za obnovljivo energijo predstavlja le del 
poklicnega profila na primer inženirja za ogrevanje. Certificiranje za izvajanje zgolj 
nekaterih nalog, ki jih obsega poklic, ne prinaša pravice za izvajanje celotnega obsega 
zakonsko urejenega poklica.  Pravna podlaga za vprašanja v zvezi s priznavanjem poklicnih 
kvalifikacij je člen 47 Pogodbe ES.

Predlog spremembe 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
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upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Direktiva 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij se mora še naprej uporabljati 
za vprašanja, ki jih ta direktiva ne ureja, 
kot so priznavanje strokovnih kvalifikacij 
inštalaterjev, ki niso certificirani v eni 
državi članici.

upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Priznavanje poklicnih kvalifikacij pri 
zakonsko urejenih poklicih še vedno 
poteka na osnovi direktive 2005/36/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij.  V kolikor sta sprejem ali 
izvajanje poklica inštalaterja zakonsko 
urejena, so predpogoji za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij opredeljeni v 
direktivi 2005/36/ES; ti predpogoji veljajo 
tudi za inštalaterje, certificirane v kateri 
od držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva 2005/36/ES ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij pri zakonsko urejenih poklicih. 
Veljati mora tudi za inštalaterje, ki so se prostovoljno certificirali v skladu z direktivo o 
obnovljivi energiji. Inštalacija naprav za obnovljivo energijo predstavlja le del poklicnega 
profila na primer inženirja za ogrevanje. Certificiranje za izvajanje zgolj nekaterih nalog, ki 
jih obsega poklic, ne prinaša pravice za izvajanje celotnega obsega zakonsko urejenega 
poklica.  Pravna podlaga za vprašanja v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij je člen 47 
Pogodbe ES.

Predlog spremembe 244
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 

(28) Potreben je usklajen pristop za razvoj 
usposabljanja, majhnim podjetjem za 
inštalacijo naprav za obnovljivo energijo 
pa je treba omogočiti ustrezno 
certificiranje, da se prepreči izkrivljanje 
trga ter potrošnikom zagotovijo proizvodi 
in storitve visoke kakovosti. Nacionalne 
sisteme certificiranja morajo države članice 
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vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo.
Direktiva 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij se mora še naprej uporabljati 
za vprašanja, ki jih ta direktiva ne ureja, 
kot so priznavanje strokovnih kvalifikacij 
inštalaterjev, ki niso certificirani v eni 
državi članici.

vzajemno priznavati, zato morajo temeljiti 
na minimalnih usklajenih načelih ob 
upoštevanju evropskih tehnoloških 
standardov ter obstoječih režimov 
usposabljanja in priznavanja kvalifikacij za 
inštalaterje naprav za obnovljivo energijo. 
Priznavanje poklicnih kvalifikacij pri 
zakonsko urejenih poklicih še vedno 
poteka na osnovi direktive 2005/36/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij.  V kolikor sta sprejem ali 
izvajanje poklica inštalaterja zakonsko 
urejena, so predpogoji za priznavanje 
poklicnih kvalifikacij opredeljeni v 
direktivi 2005/36/ES; ti predpogoji veljajo 
tudi za inštalaterje, certificirane v kateri 
od držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva 2005/36/ES ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij pri zakonsko urejenih poklicih. 
Veljati mora tudi za inštalaterje, ki so se prostovoljno certificirali v skladu z direktivo o 
obnovljivi energiji. Inštalacija naprav za obnovljivo energijo predstavlja le del poklicnega 
profila na primer inženirja za ogrevanje. Certificiranje za izvajanje zgolj nekaterih nalog, ki 
jih obsega poklic, ne prinaša pravice za izvajanje celotnega obsega zakonsko urejenega 
poklica.  Pravna podlaga za vprašanja v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij je člen 47 
Pogodbe ES.

Predlog spremembe 245
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Obrati za kogeneracijo električne 
energije najbolje združujejo prednosti 
različnih obnovljivih energij, istočasno pa 
so enako zanesljivi in zmogljivi kot 
običajni obrati. Evropska komisija mora 
pripraviti ustrezne spodbude za širitev in 
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raziskovanje takih obratov. Tako bi se 
učinkoviteje izrabila rastoča proizvodnja 
energije iz obnovljivih virov, saj lahko 
obrati za kogeneracijo električne energije 
povežejo in upravljajo po vsej Evropi 
razpršeno energijo, proizvedeno v vetrnih 
in sončnih elektrarnah, elektrarnah na 
biomaso in hidroelektrarnah.

Or. de

Obrazložitev

Obrati za kogeneracijo električne energije lahko združijo prednosti in pomanjkljivosti 
obnovljive energije in tako upravljajo sončne in vetrne elektrarne, ki energijo dobavljajo na 
podlagi razpoložljivosti, ter jih povežejo z energijo, pridobljeno iz bioplina in vode.  

Predlog spremembe 246
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Medtem ko Direktiva 2005/36/ES 
določa zahteve za medsebojno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, vključno za 
arhitekte, obstaja dodatna potreba po 
zagotovitvi, da arhitekti in načrtovalci 
ustrezno upoštevajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov pri svojih načrtih in 
projektih. Države članice morajo zato 
zagotoviti jasne smernice. To je treba 
storiti brez poseganja v določbe Direktive 
2005/36/ES ter zlasti členov 46 in 49 
navedene direktive.

(29) Medtem ko Direktiva 2005/36/ES 
določa zahteve za medsebojno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, vključno za 
arhitekte, obstaja dodatna potreba po 
zagotovitvi, da arhitekti in načrtovalci 
ustrezno upoštevajo najboljšo kombinacijo 
obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij pri svojih načrtih in 
projektih. Države članice morajo zato 
zagotoviti jasne smernice. To je treba 
storiti brez poseganja v določbe Direktive 
2005/36/ES ter zlasti členov 46 in 49 
navedene direktive.

Or. en

Obrazložitev

Politike bi bilo treba opredeliti z vidika obveznosti doseganja rezultatov in ne toliko z vidika 
sredstev. Za to je potrebno najboljše možno združevanje obnovljivih virov energije in visoko 
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učinkovitih tehnologij, ne pa dajanje prednosti tej ali oni možni rešitvi. Poleg tega se lahko 
zgodi, da za neko stavbo niso na voljo obnovljivi viri energije.
Za uresničitev ciljev, načrtovanih za leto 2020, je bistvena energetska učinkovitost. To je še 
toliko pomembneje za stavbe, ki predstavljajo z vidika učinkovite rabe energije velik 
potencial.

Predlog spremembe 247
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Medtem ko Direktiva 2005/36/ES 
določa zahteve za medsebojno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij, vključno za 
arhitekte, obstaja dodatna potreba po 
zagotovitvi, da arhitekti in načrtovalci 
ustrezno upoštevajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov pri svojih načrtih in 
projektih. Države članice morajo zato 
zagotoviti jasne smernice. To je treba 
storiti brez poseganja v določbe Direktive 
2005/36/ES ter zlasti členov 46 in 49 
navedene direktive.

(29) Medtem ko Direktiva 2005/36/ES 
določa zahteve za medsebojno priznavanje
poklicnih kvalifikacij, vključno za 
arhitekte, obstaja dodatna potreba po 
zagotovitvi, da arhitekti in načrtovalci 
ustrezno upoštevajo najboljšo kombinacijo 
obnovljivih virov energij in visoko 
učinkovitih tehnologij pri svojih načrtih in 
projektih. Države članice morajo zato 
zagotoviti jasne smernice. To je treba 
storiti brez poseganja v določbe Direktive 
2005/36/ES ter zlasti členov 46 in 49 
navedene direktive.

Or. en

Obrazložitev

Politike bi bilo treba opredeliti z vidika obveznosti doseganja rezultatov in ne toliko z vidika 
sredstev. Za to je potrebno najboljše možno združevanje obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij, ne pa dajanje prednosti tej ali oni možni rešitvi. Poleg tega se lahko 
zgodi, da za neko stavbo niso na voljo obnovljivi viri energije. Za uresničitev ciljev, 
načrtovanih za leto 2020, je bistvena energetska učinkovitost. To je še toliko pomembneje za 
stavbe, ki predstavljajo z vidika učinkovite rabe energije velik potencial.
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Predlog spremembe 248
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Potrebna je močna podpora za 
integracijo omrežja obnovljivih virov 
energije, pa tudi za uporabo sistemov za 
začasno skladiščenje energije (kot so 
baterije) za »integrirano« proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Neravnovesje med oskrbo in povpraševanjem po obnovljivih virih energije zahteva učinkovito 
vmesno energetsko skladiščno zmogljivost.

Predlog spremembe 249
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev električne energije iz 
obnovljivih virov energije na 
elektroenergetsko omrežje morajo biti 
objektivni, pregledni in nediskriminacijski, 
poleg tega je treba ustrezno upoštevati 
koristi, ki jih vključeni proizvajalci 
prinašajo v omrežje.

(30) Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev električne energije in plina 
iz obnovljivih virov energije na 
elektroenergetsko in plinsko omrežje 
morajo biti objektivni, pregledni in 
nediskriminacijski, poleg tega je treba 
ustrezno upoštevati koristi, ki jih vključeni 
proizvajalci prinašajo v omrežje.

Or. it

Obrazložitev

Določbe je treba razširiti, da zajemajo tudi proizvodnjo plina iz obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 250
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev električne energije iz 
obnovljivih virov energije na 
elektroenergetsko omrežje morajo biti 
objektivni, pregledni in nediskriminacijski, 
poleg tega je treba ustrezno upoštevati 
koristi, ki jih vključeni proizvajalci 
prinašajo v omrežje.

(30) Stroški za povezavo novih 
proizvajalcev električne energije iz 
obnovljivih virov energije na 
elektroenergetsko omrežje morajo biti 
objektivni, pregledni in nediskriminacijski, 
poleg tega je treba ustrezno upoštevati 
koristi, ki jih vključeni proizvajalci 
prinašajo v omrežje, zlasti s posebnim 
sistemom za delitev stroškov priključitve.

Or. it

Predlog spremembe 251
Anni Podimata

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Proizvajalci elektrike, ki želijo 
izkoristiti možnosti obnovljivih virov 
energije v obrobnih območjih Skupnosti, 
zlasti na otoških območjih in območjih z 
nizko gostoto prebivalstva, morajo 
razpolagati z razumnimi stroški povezave. 
S tem bo zagotovljeno, da ne bodo v 
slabšem položaju v primerjavi s 
proizvajalci iz bolj osrednjih in bolj 
industrijsko razvitih območij ter z območij 
z višjo gostoto prebivalstva. 

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo predloga Komisije poudarja, da morajo biti stroški povezave na omrežje pregledni 
in nediskriminatorni. Ta točka ni vprašljiva, vendar obstaja tveganje glede odstopanj v 
primeru napačnega razumevanja načela nediskriminatornosti. S prepovedjo vseh politik, ki 
niso namenjene ohranjanju enakih pogojev, ne bodo upoštevane posebne potrebe osamljenih 
skupnosti.

Predlog spremembe 252
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Uprava, pristojna za nadzor izdaje
dovoljenj, certificiranja in licenciranja za 
obrate za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, mora biti pri urejanju 
posebnih projektov objektivna, pregledna, 
nediskriminacijska in sorazmerna. Zato je 
treba je zavrniti vse zlorabe ali umetno 
ustvarjena bremena, kot je razvrstitev 
projektov obnovljivih virov energije pod 
naprave, ki predstavljajo veliko 
zdravstveno tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Prepovedati je treba nepotrebne upravne ovire za razvoj obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 253
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V nekaterih primerih ni možno 
popolnoma zagotoviti prenosa in 

črtano
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distribucije električne energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
ne da bi to vplivalo na zanesljivost in 
varnost omrežnega sistema. V teh 
primerih je lahko primerno, da se tem 
proizvajalcem izplača finančno 
nadomestilo.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za tako uvodno izjavo.

Predlog spremembe 254
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V nekaterih primerih ni možno 
popolnoma zagotoviti prenosa in 
distribucije električne energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
ne da bi to vplivalo na zanesljivost in 
varnost omrežnega sistema. V teh primerih 
je lahko primerno, da se tem 
proizvajalcem izplača finančno 
nadomestilo.

(31) V nekaterih primerih ni možno 
popolnoma zagotoviti prenosa in 
distribucije električne energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
ne da bi to vplivalo na zanesljivost in 
varnost omrežnega sistema. V teh primerih 
mora obstajati možnost, da se operaterja 
omrežja pripravi do preizkusa povečanja 
zmogljivosti omrežja.

Or. de

Obrazložitev

Večina držav članic že spodbuja pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov s 
fiksnimi plačili za dovajanje toka, ki jih plačuje javnost. V primeru električne energije takšen 
način plačevanja zvišuje cene. Če bi se v primerih, ko dodatno pridobljene električne energije 
ni mogoče sprejeti v omrežje – na primer v primeru neurja ob uporabi vetrne energije –  
uvedlo plačilo nadomestil, bi to še povišalo ceno električne energije, ne bi pa pripomoglo k 
cilju širitve omrežja.
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Predlog spremembe 255
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Energija, ki jo proizvedejo naprave 
za energijo vetra na morju, postavljene 
izven teritorialnih voda, se dodeli državi 
članici, na katere omrežje so priključene.

Or. de

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah bodo naprave za energijo vetra na morju postavljene izven 
teritorialnih voda. Upoštevati je treba tudi te naprave.

Predlog spremembe 256
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna. Biogoriva, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost. 

(34) Proizvodnja biomase za proizvodnjo 
energije mora biti okoljsko in družbeno
trajnostna. Biomasa za proizvodnjo 
energije, uporabljena za izpolnjevanje 
ciljev iz te direktive, in biomasa, ki je
upravičena do podpore v okviru 
nacionalnih sistemov podpore, mora zato 
izpolnjevati merila za okoljsko in 
družbeno trajnost.

Or. en

Obrazložitev

Merila okoljske in družbene trajnosti morajo veljati za vse uporabe biomase.
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Predlog spremembe 257
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna. Biogoriva, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost.

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna in v skladu z delovno 
zakonodajo. Biogoriva, uporabljena za 
izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
in socialno trajnost ter ne smejo konkurirati 
kmetijski proizvodnji za pridelovanje hrane 
in izpolnjevati konvencije Mednarodne 
organizacije dela o pravicah delavcev in 
delovnih pogojih.

Or. it

Obrazložitev

Skladnost z delovni zakonodajo mora biti bistveno merilo, enakovredno okoljski trajnosti, 
preveriti pa je treba ratifikacijo in izvajanje bistvenih delovnih standardov, ki jih določa 
Mednarodna organizacija dela.

Predlog spremembe 258
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna. Biogoriva, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost.

(34) Proizvodnja biomase mora biti 
okoljsko trajnostna. Biomasa, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biomasa, ki je upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
mora zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost.
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Or. en

Obrazložitev

Zakaj bi bila okoljsko trajnostna le pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, ne pa 
druge biomase?

Predlog spremembe 259
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna. Biogoriva, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore, 
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
trajnost. 

(34) Proizvodnja biogoriv mora biti 
okoljsko trajnostna. Biogoriva, uporabljena 
za izpolnjevanje ciljev iz te direktive, in 
biogoriva, ki so upravičena do podpore v 
okviru nacionalnih sistemov podpore,
morajo zato izpolnjevati merila za okoljsko 
in družbeno trajnost. 

Or. en
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