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Predlog spremembe 419
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme nacionalni 
akcijski načrt. 

1. Vsaka država članica v sodelovanju s 
svojimi regionalnimi oblastmi sprejme 
nacionalni akcijski načrt .

Or. en

Obrazložitev

Vlade s prenesenimi pristojnostmi bi morale pri tem izpolniti svoje obveznosti.

Predlog spremembe 420
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme nacionalni 
akcijski načrt.

1. Vsaka država članica v sodelovanju s 
svojimi regionalnimi oblastmi in ob 
poglobljenem posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi sprejme 
nacionalni akcijski načrt .

Or. en

Obrazložitev

Regionalne oblasti morajo izrecno sodelovati v postopku razvoja nacionalnih akcijskih 
načrtov. Zainteresirane strani bi morale s svojim tehničnim znanjem dejavno sodelovati pri 
razvoju nacionalnih akcijskih načrtov, da bi spodbujale dolgoročno stabilnost vlaganj.
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Predlog spremembe 421
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov pri različnih vrstah 
prevoza, pri električni energiji ter pri
ogrevanju in hlajenju v letu 2020 ter 
ustrezni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za 
dosego teh ciljev, vključno z nacionalnimi 
politikami za razvoj obstoječih virov 
biomase in mobilizacijo novih virov 
biomase za različne načine uporabe ter 
spodbujanje uporabe pri električni energiji 
ter pri ogrevanju in hlajenju * v različnih 
vrstah prevoza ob upoštevanju 
konkurenčne neenergetske uporabe (zlasti 
proizvodnja hrane in recikliranje) ter 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da se 
izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17. Vsak 
ukrep se prikaže skupaj s svojimi stroški.
[* Opomba prevajalca: besedilo v 
neokrepljenem poševnem tisku se pojavi v 
nemški, ne pa tudi v angleški različici 
KOM(2008)19.]

Or. de

Obrazložitev

V skladu z načelom „onesnaževalec plača“ (člen 174(2) Pogodbe EU) bi morale vrste 
prevoza, ki trenutno porabijo največ energije iz fosilnih goriv in izpuščajo največ emisij CO2, 
prispevati največ k doseganju cilja 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov.
Predlagani dodatek zagotavlja preglednost pri delitvi bremen v prometnem sektorju.
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Predlog spremembe 422
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 skupaj z njihovimi cilji energetske 
učinkovitosti v prometu ter ustrezni ukrepi, 
ki jih je treba sprejeti za dosego teh ciljev, 
vključno z nacionalnimi politikami za 
razvoj obstoječih virov biomase in 
mobilizacijo novih virov biomase za 
različne načine uporabe ter ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti, da se izpolnijo zahteve iz 
členov 12 do 17.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 423
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno s 
sodelovanjem med lokalnimi, 
regionalnimi in nacionalnimi oblastmi,
nacionalnimi politikami za razvoj 
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uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

obstoječih virov in mobilizacijo novih 
virov za različne načine uporabe ter ukrepi, 
ki jih je treba sprejeti, da se izpolnijo 
zahteve iz členov 12 do 17.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se projekti na področju obnovljivih virov energije sprejemajo in spodbujajo na 
nacionalni ravni, se pogosto pojavijo problemi na stopnjah sprejemanja in pridobivanja 
dovoljenj na lokalni ravni. V državah članicah je zato koristno poskrbeti za okrepljeno 
usklajevanje med različnimi državnimi ravnmi. Omemba zgolj biomase omejuje uporabo 
odstavka.

Predlog spremembe 424
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe, povečanje deleža biomase, ki se 
uporablja v napravah za soproizvodnjo, 
ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da se 
izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice igrajo ključno vlogo pri izvajanju direktive. Viri biomase v državah EU so 
omejeni in države članice morajo zagotoviti, da lahko načini uporabe biomase v polni meri 
prispevajo k povečanju deleža energije iz obnovljivih virov. Izgorevanje biomase povzroča 
znatne energetske izgube, zato je bistveno, da ima uporaba biomase prednost v napravah za 
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soproizvodnjo, da bi bile izgube v postopku pretvarjanja čim manjše.

Predlog spremembe 425
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 
2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih obnovljivih virov in 
mobilizacijo novih obnovljivih virov za 
različne načine uporabe ter ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti, da se izpolnijo zahteve iz 
členov 12 do 17.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne obravnava le biomase, temveč obnovljive vire energije. To vključuje energijo 
vetra, vodno, sončno energijo itn.

Predlog spremembe 426
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 

V nacionalnih akcijskih načrtih so določeni 
cilji držav članic za deleže energije iz 
obnovljivih virov v prometu, električni 
energiji ter ogrevanju in hlajenju v letu 



PE409.383v01-00 8/87 AM\730535SL.doc

SL

2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe ter ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 
da se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

2020 ter ustrezni ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti za dosego teh ciljev, vključno z 
nacionalnimi politikami za razvoj 
obstoječih virov biomase in mobilizacijo 
novih virov biomase za različne načine 
uporabe, ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da 
se izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17, in 
ukrepi za odpravo regulativnih in 
neregulativnih ovir za razvoj obnovljivih 
virov energije.

Nacionalni akcijski ukrepi vključujejo 
tudi ukrepe, s katerimi se zagotovi dovolj 
možnosti za oskrbo vozil brez emisij z 
gorivom.

Or. en

Obrazložitev

Prodor obetavnih tehnologij pogosto ovira pomanjkanje infrastrukture. Pomanjkanje
možnosti za oskrbo vozil brez emisij, kot so električna vozila ali vozila na gorivne celice, z 
gorivom je eden od razlogov, zaradi katerih se potrošniki ne odločijo za nakup.

Predlog spremembe 427
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega nacionalni akcijski programi 
prikazujejo deleže energije iz obnovljivih 
virov, ki jih porabijo posamezni 
gospodarski sektorji. Zlasti se jasno 
dokumentira delež porabe različnih oblik 
prevoza.

Or. en

Obrazložitev

Osredotočanje na raziskave in razvoj je v tej direktivi ključnega pomena.
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Predlog spremembe 428
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni akcijski programi morajo 
prikazovati prispevek pri doseganju 
omenjenih ciljev v povezavi z ukrepi za 
izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov 
energetske učinkovitosti, ki jih ureja 
direktiva 2006/32/ES.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi neposredne povezave med izboljšanjem energetske učinkovitosti in doseganjem ciljev 
spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije morajo biti nacionalni ukrepi za energetsko 
učinkovitost sestavni del nacionalnih akcijskih načrtov.

Predlog spremembe 429
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni akcijski načrti posebej 
poudarjajo prizadevanja na področju 
raziskav in razvoja v zvezi z energijo iz 
obnovljivih virov in varčevanjem energije.

Or. en

Obrazložitev

Osredotočanje na raziskave in razvoj je v tej direktivi ključnega pomena.
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Predlog spremembe 430
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija do 30. junija 2009 kot vodilo 
za države članice pripravi zavezujoč 
osnutek akcijskih načrtov za energijo iz 
obnovljivih virov, ki vključuje vsaj:
(a) referenčne statistične podatke o deležu 
energije iz obnovljivih virov v končni 
porabi energije držav članic v letu 2005 in 
zadnje dostopne podatke, pri katerih je 
končna poraba energije opredeljena s:
– trdnimi gorivi, nafto, plinom, 
obnovljivimi viri energije, električno 
energijo in toploto (pridobljena toplota, 
daljinsko ogrevanje in hlajenje); toploto 
in električno energijo, proizvedeno iz 
obnovljivih in neobnovljivih virov;.
– industrijskim, gospodinjskim in 
storitvenim sektorjem ter sektorjem 
prevoza;
– električno energijo (brez električne 
energije za ogrevanje in hlajenje) in 
prevozom; v vsakem primeru iz 
obnovljivih in neobnovljivih virov;
(b) zavezujoče cilje držav članic glede 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije do leta 2020, iz 
dela A Priloge I;
(c) zavezujoče vmesne cilje držav članic iz 
dela B Priloge I;
(d) zavezujoče cilje držav članic, ki se 
morajo doseči do leta 2020 in vmesne cilje 
glede deležev enegije iz obnovljivih virov 
pri električni energiji, ogrevanju in 
hlajenju ter prevozu:
(i) zavezujoče cilje glede deležev energije 
iz obnovljivih virov pri električni energiji:
– nacionalne cilje glede deleža energije iz 
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obnovljivih virov pri električni energiji v 
letu 2020 v skladu z delom A Priloge I;
– nacionalne vmesne cilje glede deleža 
energije iz obnovljivih virov pri električni 
energiji v letu 2020 v skladu z delom A 
Priloge I;
(ii) zavezujoče cilje glede deležev energije 
iz obnovljivih virov pri ogrevanju in 
hlajenju:
– nacionalne cilje glede deleža energije iz 
obnovljivih virov pri ogrevanju in 
hlajenju v letu 2020 v skladu z delom A 
Priloge I;
– nacionalne vmesne cilje glede deleža 
energije iz obnovljivih virov v ogrevanju 
in hlajenju v skladu z delom B priloge I;
(iii) zavezujoče cilje glede deležev energije 
iz obnovljivih virov pri prevozu:
– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v prevozu v letu 2020 v 
skladu z delom A priloge I;
– nacionalne vmesne cilje glede deleža 
energije iz obnovljivih virov v prevozu v 
letu 2020 v skladu z delom A Priloge I;
(e) ukrepe za dosego ciljev iz odstavkov (a) 
in (d), vključno s:
(i) pregledno razpredelnico vseh ukrepov 
v zvezi z uporabo energije iz obnovljivih 
virov;
(ii) ukrepi za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov pri električni 
energiji:
– splošnimi ukrepi, vključno z davčno, 
finančno, pravno in drugimi politikami, ki 
spodbujajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov, zlasti na odročnih in 
oddaljenih področjih, ki nudijo bogate 
možnosti za energijo iz obnovljivih virov, 
kot so redko poseljene gorate regije in 
otoki;
– posebni ukrepi za izpolnitev zahtev iz 
členov 12, 13 in 14.
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(iii) ukrepi za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov pri ogrevanju 
in hlajenju:
– splošnimi ukrepi, vključno z davčno, 
finančno, pravno in drugimi politikami, ki 
spodbujajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov, zlasti na odročnih in 
oddaljenih področjih, ki nudijo bogate 
možnosti za energijo iz obnovljivih virov, 
kot so redko poseljene gorate regije in 
otoki;
– posebnimi ukrepe za izpolnjevanje 
zahtev iz členov 12 in 13;
(iv) ukrepi za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov v prevozu:
– splošnimi ukrepi, vključno z davčno, 
finančno, pravno in drugimi politikami, ki 
spodbujajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov;
– posebnimi ukrepi za izpolnitev zahtev iz 
členov 12 in 13 ter 15, 16 in 17;
(v) splošnimi ukrepe za spodbujanje 
energije iz biomase:
– splošnimi ukrepe, vključno z davčno, 
finančno, pravno in drugimi politikami, ki 
spodbujajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov;
– posebnimi ukrepe za zbiranje biomase 
ob upoštevanju naslednjih načel:
– količine biomase, ki je potrebna, da se 
doseže cilje;
– opredeli se vrsta in izvor biomase;
– razpoložljivost/možnost/uvoz in cilj bi se 
morali skladati;
– opredeli se ukrepe za večjo 
razpoložljivost biomase ob upoštevanju 
drugih uporabnikov biomase (sektorji, 
temelječi na kmetijstvu in gozdovih);
(f) ocene:
(i) skupni prispevek teh tehnologij za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov, 
s katerimi se bo po pričakovanjih doseglo 



AM\730535SL.doc 13/87 PE409.383v01-00

SL

zavezujoče in zavezujoče vmesne cilje do 
leta 2020 glede deležev energije iz 
obnovljivih virov energije pri električni 
energiji, ogrevanju in hlajenju ter 
prevozu;
(ii) skupna končna poraba energije za leto 
2020, če bo stanje ostalo nespremenjeno, 
in ob povečanju učinkovitosti;
(iii) strateška presoja vplivov na okolje, 
kot jo določa direktiva 2001/42/ES, ki 
vključuje prednosti in vplive uporabe 
energije iz obnovljivih virov na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Odročna in osamljena področja in zlasti otoki imajo zelo pogosto veliko obnovljivih virov 
energije, ki se jih ne izkorišča dovolj zaradi pomanjkanja strokovnega znanja, primernega 
načrtovanja in ustreznih finančnih instrumentov. Energija iz obnovljivih virov lahko ta 
področja preoblikuje iz manj razvitih v pionirje pri doseganju ciljev Unije in prispeva k 
razvoju evropskega razvojnega modela.

Predlog spremembe 431
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija pripravi skupni zavezujoč 
osnutek za nacionalne akcijske načrte v 
prilogi te direktive do 30. junija 2009. 
Osnutek državam članicam daje smernice 
in se ga pripravi ob posvetovanju z 
državami in civilno družbo.
Smernice določajo zgradbo nacionalnih 
akcijskih načrtov vključno s 
standardiziranimi informacijami o 
nadzornih instrumentih in skupnih 
ukrepih, ki jih nameravajo države članice 
uporabiti za dosego nacionalnega cilja,
meritvah/metodologiji in referenčnih 
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statističnih podatkih za izračunavanje 
deleža energije iz obnovljivih virov, 
načrtovanega delovanja tehnologij (kot je 
energija vetra, bioenergija in sončna 
energija) in sektorjev (kot je industrijski, 
gospodinjski in storitveni sektor ter sektor 
prevoza).
Države članice poročajo o splošnih 
ukrepih, vključno z davčnimi, finančnimi, 
pravnimi in drugimi politikami, ki 
spodbujajo uporabo energije iz 
obnovljivih virov, ter o predvidenih 
ukrepih za uporabo energije iz obnovljivih 
virov v javnem sektorju.
Nacionalni načrti vključujejo opis stopnje 
subvencioniranja različnih tehnologij za 
izboljšanje preglednosti za vlagatelje v 
energijo iz obnovljivih virov. Te 
informacije objavi Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 432
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar si več držav članic namerava 
skupaj prizadevati za iste cilje, vsaka v 
svojem nacionalnem akcijskem načrtu 
določi podrobnosti s tem povezanega 
sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Skupno dvostransko ali večstransko delovanje držav članic je najboljši način, da se zagotovi 
učinkovito doseganje nacionalnih ciljev glede energije iz obnovljivih virov brez 
spodkopavanja obstoječih sistemov podpore.
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Predlog spremembe 433
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri oblikovanju in upravljanju 
programov podpor za obnovljive vire 
energije si države prizadevajo za 
dolgoročne in stabilne okvirne pogoje.

Or. en

Obrazložitev

Nenadne in neprestane spremembe v mehanizmu pomoči povečajo varnost vlagateljev in s 
tem stroške za potrošnike. To lahko zmanjšajo le stabilni okvirni pogoji.

Predlog spremembe 434
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Nacionalni akcijski načrti tudi 
določajo, kako nameravajo države članice 
doseči cilje proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov. Cilj je izogniti se 
razmeram, ko država članica, ki je 
sklenila zmanjšati zmogljivosti 
proizvodnje energije, ki ne prispeva k 
višjim emisijam CO2, nadomesti to 
zmanjšanje z uvozom energije iz tujine. S 
tem se zagotovi, da ne pride do razmer, ko 
ima ukinjanje virov proizvodnje, ki 
zmanjšujejo emisije CO2, za učinek 
izničenje koristi, pridobljenih v boju proti 
emisijam ogljikovega dioksida.

Or. sv
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Obrazložitev

Emisije ogljikovega dioksida se ne smejo povečati zaradi zamenjave virov, ki jih zmanjšujejo, 
z uvozom. Da bi se v prihodnosti zagotovila energetska oskrba v Uniji, se količina energije, ki 
jo država prispeva na bodoči notranji trg z energijo, ne sme kakorkoli znantneje zmanjšati.
Zelo pomembno je, da se ne ogrozi skupnih ciljev zmanjšanja emisij.

Predlog spremembe 435
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija do junija 2009 priskrbi 
osnutek za nacionalne akcijske načrte, da 
bi usmerila države članice pri minimalnih 
elementih v povezavi s členom 3.

Or. en

Obrazložitev

Berz osnutka nacionalnih akcijskih načrtov energetske učinkovitosti je prihajalo do 
zaostankov pri oddaji teh nečrtov.

Predlog spremembe 436
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice o svojih nacionalnih
akcijskih načrtih obvestijo Komisijo 
najpozneje do 31. marca 2010.

2. Države članice o svojih akcijskih načrtih 
glede energije iz obnovljivih virov 
obvestijo Komisijo po enem letu od 
začetka veljavnostio te direktive.

Or. de
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Obrazložitev

NAcionalni akcijski načrti so najpomembnejši instrumenti za doseganje ciljev in bi jih morale 
države članice pripraviti čimprej.

Predlog spremembe 437
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice o svojih nacionalnih 
akcijskih načrtih obvestijo Komisijo 
najpozneje do 31. marca 2010.

2. Države članice o svojih nacionalnih 
akcijskih načrtih obvestijo Komisijo ║ do 
31. marca 2011. Komisija do leta 2009 
pripravi osnutek za nacionalne akcijske 
načrte, da bi usmerila države članice in 
olajšala primerjalne analize.

Or. en

Obrazložitev

Logično in izvedljivo je, da se o nacionalnih akcijskih načrtih obvešča šele po prenosu 
direktive. Smernice Komisije bodo postopek olajšale in pospešile. Da bi nacionalni akcijski 
načrti predstavili jasno vizijo, bi jih morali pripraviti in o tem obvestiti Komisijo po prenosu 
direktive o obnovljivih virih energije v nacionalne zakonodaje ob upoštevanju širine in 
kompleksnosti potrebnih zakonodajnih, regulativnih in tehničnih prilagoditev.

Predlog spremembe 438
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice o svojih nacionalnih 
akcijskih načrtih obvestijo Komisijo 
najpozneje do 31. marca 2010.

2. Države članice o svojih nacionalnih 
akcijskih načrtih obvestijo Komisijo ║ do 
31. marca 2010. Nacionalni akcijski načrti 
in njihovo ocenjevanje, ki ga opravi 
Komisija, se pošljejo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se akcijski načrti ocenjujejo in da se jih pošlje zakonodajnim oblastem 
Evropske unije, da bi se postopek nadaljeval.

Predlog spremembe 439
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V roku treh let po obvestilu države 
članice o nacionalnem akcijskem načrtu 
iz odstavka 3 lahko Komisija načrt ali 
katerikoli njegov del zavrne na podlagi 
tega, da ne vsebuje vseh potrebnih 
elementov iz odstavka 1b ali da ni v 
skladu z obveznimi cilji, ki jih določa 
Priloga I. V tem primeru država članica 
predlaga spremembe in se nacionalni 
akcijski načrti ne štejejo za sprejete, 
dokler Komisija ne sprejme predlogov 
sprememb. Komisija vsako odločitev o 
zavrnitvi načrta utemelji.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili ustrezno spremljanje napredka držav članic, pri čemer bo vsako 
neizpolnjevanje obravnavano nemudoma in učinkovito, je treba sprejeti natančnejše postopke 
glede predloženih akcijskih načrtov za obnovljive vire energije. Slednji morajo biti obvezujoči 
za države članice.
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Predlog spremembe 440
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, katere delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju manjši od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I, Komisiji 
predloži nov nacionalni akcijski načrt 
najpozneje do 30. junija naslednjega leta, 
v katerem določi ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da je v prihodnosti delež 
energije iz obnovljivih virov enak ali večji 
od okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Prizadevati si za napredek vsaki dve leti, je lahko neučinkovito, zlasti ker je povečana 
uporaba obnovljivih virov skoraj gotovo tesno povezana s tehnološkim razvojem.

Predlog spremembe 441
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pri ocenjevanju prizadevanja države 
članice mora Komisija upoštevati 
napredek, ki ga je država naredila pri 
izvajanju ukrepov, ki jih določa 
nacionalni akcijski načrt energetske 
učinkovitosti iz direktive 2006/32/ES.

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi neposredne povezave med izboljšanjem energetske učinkovitosti in doseganjem ciljev 
spodbujanja obnovljivih virov energije, se mora napredek, ki ga države članice dosežejo pri 
energetski učinkovitosti, ocenjevati na podlagi bolj splošne ocene napredka, ki je bil narejen 
pri doseganju ciljev iz direktive.

Predlog spremembe 442
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Končna poraba energije iz obnovljivih 
virov v vsaki državi članici se izračuna kot 
vsota

5. Končna poraba energije iz obnovljivih 
virov v vsaki državi članici se izračuna kot 
vsota

(a) končne porabe električne energije iz 
obnovljivih virov,

(a) fizične končne porabe električne 
energije iz obnovljivih virov,

(b) končne porabe energije iz obnovljivih 
virov za ogrevanje in hlajenje ter

(b) fizične končne porabe energije iz 
obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje 
ter 

(c) končne porabe energije iz obnovljivih 
virov za uporabo v prometu.

(c) fizične končne porabe energije iz 
obnovljivih virov v prometu,

Or. de

Obrazložitev

Fizična količina je merljiva lastnost fizičnega predmeta, ki se jo lahko neposredno izmeri ali 
izračuna iz izmerjenih količin. Posledično je to jasnejša pravna opredelitev za izračunavanje 
končne porabe energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 443
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) končne porabe energije iz obnovljivih (c) končne porabe energije iz obnovljivih 
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virov za uporabo v prometu. virov za uporabo v različnih oblikah 
prometa.

Or. de

Obrazložitev

V skladu z načelom „onesnaževalec plača“ (člen 174(2) Pogodbe EU) bi morale vrste 
prevoza, ki trenutno porabijo največ energije iz fosilnih goriv in izpuščajo največ emisij CO2, 
prispevati največ k doseganju cilja 10 % deleža energije iz obnovljivih virov. Predlagani 
dodatek zagotavlja preglednost pri delitvi bremen v prometnem sektorju.

Predlog spremembe 444
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(c) se končna 
poraba električne energije iz obnovljivih 
virov izračuna kot delež potniških 
kilometrov ali tone tovornih kilometrov z 
uporabo električne energije iz obnovljivih 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 445
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(c) se bo energija iz 
obnovljivih virov pri doseganju cilja 10 % 
upoštevala štirikratno, da bi odražala 
prednost električnega pogona pri 
energetski učinkovitosti.
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Or. en

Predlog spremembe 446
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko prosijo Komisijo, 
naj za nemene odstavka 1 upošteva druge 
ukrepe, ki so jih sprejele za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov in povečanje 
varnosti dobave. Komisija določi, kako se 
za državo članico prilagodi končna 
poraba energije iz obnovljivih virov za leto 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Zmanjšanje toplogrednih plinov mora biti glavna prednostna naloga EU. Povečevanje 
uporabe energije iz obnovljivih virov je le en način za dosego tega glavnega cilja, zato bi 
morala Komisija pri ocenjevanju cilja obnovljivih virov energije upoštevati tudi druge oblike 
pridobivanja energije z nizkimi izpusti ogljika.

Predlog spremembe 447
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije na njihovem ozemlju pod 
naslednjimi pogoji: 

črtano
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(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo 
je treba začeti do leta 2016; 

(b) obrat za obnovljivo energijo mora 
imeti proizvodno zmogljivost enako ali 
večjo od 5 000 MW; 
(c) ne sme biti možno, da bi obrat začel 
obratovati do leta 2020; 

(d) možno mora biti, da začne obrat 
obratovati do leta 2022. 

Komisija odloči, kakšne prilagoditve so 
potrebne pri deležu energije iz obnovljivih 
virov države članice za leto 2020 ob 
upoštevanju napredka pri izgradnji, višine 
finančne podpore, ki je zagotovljena 
obratu, in količine obnovljive energije, ki 
jo bo obrat proizvedel v povprečnem letu, 
ko bo dokončan.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2) pripravi pravila za uporabo te 
določbe najpozneje do 31. decembra 2012.

Or. sl

Predlog spremembe 448
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije na njihovem ozemlju pod 
naslednjimi pogoji:

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije na njihovem ozemlju pod 
pogojem, da se gradnja obrata za 
obnovljivo energijo začne do leta 2019; 

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo je 
treba začeti do leta 2016; 
(b) obrat za obnovljivo energijo mora 
imeti proizvodno zmogljivost enako ali 
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večjo od 5000 MW; 
(c) ne sme biti možno, da bi obrat začel 
obratovati do leta 2020;
(d) možno mora biti, da začne obrat 
obratovati do leta 2022.

Or. fr

Obrazložitev

Državam članicam je treba dopustiti čimveč prožnosti in jim ne predpisati prestrogih 
pogojev.

Predlog spremembe 449
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije na njihovem ozemlju pod 
naslednjimi pogoji:

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije na njihovem ozemlju pod 
naslednjimi pogoji:

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo je 
treba začeti do leta 2016;

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo je 
treba začeti do leta 2018;

(b) obrat za obnovljivo energijo mora imeti 
proizvodno zmogljivost enako ali večjo od 
5000 MW;

(b) obrat za obnovljivo energijo mora imeti 
proizvodno zmogljivost enako ali večjo od 
1000 MW ali vsaj enako 5 % največje 
energetske zmogljivosti države članice;

(c) ne sme biti možno, da bi obrat začel 
obratovati do leta 2020;

(c) ne sme biti možno, da bi obrat začel 
obratovati do leta 2020;

(d) možno mora biti, da začne obrat 
obratovati do leta 2022.

(d) možno mora biti, da začne obrat 
obratovati do leta 2024.

Or. en
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Obrazložitev

Prvotno postavljene zahteve so diskriminatorne, saj omogočajo uporabo te določbe le v zelo 
omejenem številu primerov držav članic in za posebne tehnologije obnovljivih virov.

Predlog spremembe 450
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije na njihovem ozemlju pod 
naslednjimi pogoji:

2. Države članice lahko Komisijo 
zaprosijo, da se za namene odstavka 1 
upošteva izgradnja obratov za obnovljivo 
energijo z zelo dolgim časom od zasnove 
do realizacije pod naslednjimi pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Vključitev dela stavka „na njihovem ozemlju“ bi lahko omejila uporabo direktive tako, da za 
projekt, ki leži med dvema državama članicama, ne bi veljala določba o prožnosti.

Predlog spremembe 451
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo je 
treba začeti do leta 2016,

(a) potrebna dovoljenja za gradnjo obrata 
za obnovljivo energijo je treba izdati do 
leta 2015,

Or. de
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Obrazložitev

Neizogibno je, da bo imelo veliko gradbenih projektov zamude, torej je potrebna določena 
stopnja prožnosti. Z vključevanjem gradbenih projektov, ki so se začeli do šest mesecev po 
preteku roka, se doseže določena stopnja prožnosti pri vmesnem cilju, ne da bi ogrozili 
napredovanje (saj to ne vodi v zmanjševanje zastavljenega cilja).

Predlog spremembe 452
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo je 
treba začeti do leta 2016;

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo je 
treba začeti do leta 2018;

Or. en

Obrazložitev

Če se v členu 5(2)(a) določi potreba po pričetku gradnje do leta 2016, bi to lahko ustvarilo 
nepotrebne omejitve. Izgradnja polja vetrnih elektrarn na morju bi lahko trajala 2 leti in bi 
bila zato na tej podlagi izključena, čeprav bi bilo njen prispevek vseeno treba vključiti k 
doseganju ciljev držav članic. Zahtevo bi bilo treba razširiti do leta 2018.

Predlog spremembe 453
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obrat za obnovljivo energijo mora 
imeti proizvodno zmogljivost enako ali 
večjo od 5000 MW;

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Da bi pri doseganju cilja obnovljivih virov energije omogočili upoštevanje manjših obratov, 
katerih vsota predstavlja velik potencial, je treba vključiti vse obrate.

Predlog spremembe 454
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija odloči, kakšne prilagoditve so 
potrebne pri deležu energije iz obnovljivih 
virov države članice za leto 2020 ob 
upoštevanju napredka pri izgradnji, višine 
finančne podpore, ki je zagotovljena 
obratu, in količine obnovljive energije, ki 
jo bo obrat proizvedel v povprečnem letu, 
ko bo dokončan.

Komisija odloči, kakšne prilagoditve so 
potrebne pri deležu energije iz obnovljivih 
virov države članice za leto 2020 ob 
upoštevanju količine obnovljive energije, 
ki jo bo obrat proizvedel v povprečnem 
letu, ko bo dokončan.

Or. de

Obrazložitev

Edini pomemben faktor pri izračunavanju prispevka teh obratov je njihova proizvodna 
zmogljivost, saj je cilj direktive povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni porabi 
energije v EU.

Predlog spremembe 455
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar država članica meni, da leta 
2020 zaradi višje sile ne bo mogla doseči 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije, določenega v 
tretjem stolpcu razpredelnice iz Priloge I, 
o tem čim prej obvesti Komisijo. Komisija 

črtano
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odloči, ali je dokazana višja sila; v tem 
primeru določi, kako se za državo članico 
prilagodi končna poraba energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020. 

Or. de

Obrazložitev

Sklicevanje na „višjo silo“ je v direktivi odveč.

Predlog spremembe 456
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar država članica meni, da leta 2020 
zaradi višje sile ne bo mogla doseči deleža 
energije iz obnovljivih virov v končni 
porabi energije, določenega v tretjem 
stolpcu razpredelnice iz Priloge I, o tem 
čim prej obvesti Komisijo. Komisija 
odloči, ali je dokazana višja sila; v tem 
primeru določi, kako se za državo članico 
prilagodi končna poraba energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020.

3. Kadar država članica meni, da leta 2020 
zaradi višje sile ne bo mogla doseči deleža 
energije iz obnovljivih virov v končni 
porabi energije, določenega v tretjem 
stolpcu razpredelnice iz Priloge I, o tem 
čim prej obvesti Komisijo. Komisija po 
izčrpnem posvetovanju z državo članico
odloči, ali je dokazana višja sila; v tem 
primeru določi, kako se za državo članico 
prilagodi končna poraba energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020.

Or. en

Predlog spremembe 457
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar država članica meni, da leta 2020 
zaradi višje sile ne bo mogla doseči deleža 
energije iz obnovljivih virov v končni 

3. Kadar država članica meni, da leta 2020 
zaradi nepremostljive ovire ne bo mogla 
doseči deleža energije iz obnovljivih virov 
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porabi energije, določenega v tretjem 
stolpcu razpredelnice iz Priloge I, o tem 
čim prej obvesti Komisijo. Komisija 
odloči, ali je dokazana višja sila; v tem 
primeru določi, kako se za državo članico 
prilagodi končna poraba energije iz 
obnovljivih virov za leto 2020. 

v končni porabi energije, določenega v 
tretjem stolpcu razpredelnice iz Priloge I, o 
tem čim prej obvesti Komisijo. Komisija 
odloči, ali je dokazana nepremostljiva 
ovira; v tem primeru določi, kako se za 
državo članico prilagodi končna poraba 
energije iz obnovljivih virov za leto 2020.

Or. en

Obrazložitev

„Višja sila“ je pravni pojem (npr. vnaprej predvidene izključevalne ovire), ki je ponavadi v 
direktivah nezaželjen. Zato bi se moral uporabiti drug izraz, kot je nepremostljiva ovira.

Predlog spremembe 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene odstavka 1(a) se končna 
poraba električne energije iz obnovljivih 
virov izračuna kot količina električne 
energije, proizvedene v državi članici iz 
obnovljivih virov energije (pri čemer ni 
vključena proizvodnja električne energije z 
akumulacijskimi prečrpovalnimi 
napravami, ki uporabljajo vodo, ki se 
najprej prečrpa navzgor), prilagojena v 
skladu s členom 10.

4. Za namene odstavka 1(a) se končna 
poraba električne energije iz obnovljivih 
virov izračuna kot količina električne 
energije, proizvedene v državi članici iz 
obnovljivih virov energije (pri čemer ni 
vključena proizvodnja električne energije z 
akumulacijskimi prečrpovalnimi 
napravami, v količini predhodno 
prečrpane vode).

Or. es

Obrazložitev

Izračunavanje energije iz obnovljivih virov iz mešanih-črpalnih obratov bi bilo treba jasno 
določiti, da bi zagotovili, da bodo vse države članice uporabljale ista merila. V primeru 
črpanja je preprosteje, saj vsa energija iz teh obratov ni iz obnovljivih virov. V primeru 
mešanega črpalnega obrata je treba oceniti proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov. Zaradi enostavnosti bi lahko veljalo, da je s črpanjem pridobljena energija določen 
delež porabe za črpanje (60 %-70 %).
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Predlog spremembe 459
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene odstavka 1(a) se končna 
poraba električne energije iz obnovljivih 
virov izračuna kot količina električne 
energije, proizvedene v državi članici iz 
obnovljivih virov energije (pri čemer ni 
vključena proizvodnja električne energije z
akumulacijskimi prečrpovalnimi 
napravami, ki uporabljajo vodo, ki se 
najprej prečrpa navzgor), prilagojena v 
skladu s členom 10.

4. Za namene odstavka 1(a) se končna 
poraba električne energije iz obnovljivih 
virov izračuna kot količina električne 
energije, proizvedene v državi članici iz 
obnovljivih virov energije (pri čemer ni 
vključena proizvodnja električne energije v
akumulacijskih prečrpovalnih napravah
iz vode, ki se najprej prečrpa navzgor), 
prilagojena v skladu s členom 10.

Or. de

Obrazložitev

Izključitev proizvodnje električne energije iz akumulacijskhi prečrpovalnih naprav o kateri 
govori predlog Komisije, bi lahko razumeli kot izključitev celotne proizvodnje električne 
energije iz akumulacijskhi prečrpovalnih naprav, tudi tistih, ki uporabljajo naraven pretok, iz 
doseganja cilja. Zato je treba pojasniti, da je iz akumulacijskhi prečrpovalnih naprav 
izključena le proizvodnja vodne energije.

Predlog spremembe 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primerih, kjer ni mogoče natančno 
izmeriti deleža biološko razgradljivih 
delov v industrijskih in komunalnih 
odpadkih, se uporabi 70-odstotni delež 
celotne količine takih odpadkov.

Or. es
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Obrazložitev

Za izračun biološko razgradljivega deleža industrijskih in komunalnih odpadkov Eurostat 
uporablja 50-odstotni delež komunalnih odpadkov. Uradne študije, ki so jih izvedle nakatere 
države članice kažejo, da je 70% odpadkov biološko razgradljivih, zato, bi lahko določili 
skupen delež, ki bo veljal za vse države članice.

Predlog spremembe 461
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija, proizvedena z vodno 
energijo, se upošteva v skladu z 
normalizacijskim pravilom iz Priloge II.

Električna energija, proizvedena z vodno 
energijo, se normalizira, da bi upoštevali 
letno odstopanje po datumu začetka 
veljavnosti te direktive. Komisija razvije 
pravila za normalizacijo do xxx v skladu s 
postopkom iz člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Predlagan način v določenih primerih poda izkrivljeno sliko proizvodnje. Ta način ne prikaže 
uspešno količine letne proizvodje, če je bil obrat tako spremenjen, da se je proizvodnja 
povečala, zmogljivost pa ne. Tudi naložbe, ki omogočajo povečanje zmogljivosti, vendar ne 
količine proizvedene energije, niso ustrezno prikazane. S komitologijo bi morali razviti bolj 
učinkovit način za normalizacijo prihodnje proizvodnje vodne energije.

Predlog spremembe 462
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Električna energija, proizvedena z vodno 
energijo, se upošteva v skladu z 
normalizacijskim pravilom iz Priloge II.

Električna energija, proizvedena z vodno 
in vetrno enegijo, se upošteva v skladu z 
normalizacijskim pravilom iz Priloge II.
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Or. de

Obrazložitev

Električna energija, proizvedena z vodno in vetrno enegijo, bi morala biti upoštevana v 
skladu z normalizacijskim pravilom iz Priloge II.

Predlog spremembe 463
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene odstavka 1(b) se končna 
poraba energije iz obnovljivih virov za 
ogrevanje in hlajenje izračuna kot poraba 
energije iz obnovljivih virov, dobavljena 
proizvodni industriji, prometnemu 
sektorju, gospodinjstvom, storitvenemu 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu 
za namene ogrevanja in hlajenja, vključno 
s porabo za daljinsko ogrevanje ali 
hlajenje iz obnovljivih virov energije, 
prilagojena v skladu s členom 10.

5. Za namene odstavka 1(b) se končna 
poraba energije iz obnovljivih virov za 
ogrevanje in hlajenje izračuna kot količina 
daljinskega ogrevanja in hlajenja 
proizvedena v državi članici iz obnovljivih 
virov ter poraba druge energije iz 
obnovljivih virov v industriji, 
gospodinjstvu, storitvenemu sektorju, 
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za 
namene ogrevanja, hlajenja ter procesov, 
prilagojena v skladu s členom 10.

Or. xm

Obrazložitev

V členu 5, ki zadeva izračune, je pomembno, da so izračuni skladni. Komisija predlaga, da bi 
morala končna poraba (obnovljive) energije vključevati izgube pri distribuciji. Švedska se s 
tem strinja, ker se potrdila o izvoru iz člena 6 izdajo za proizvodnjo električne energije, 
ogrevanja in hlajenja in to torej zajema izgube pri distribuciji. Poleg tega je v členu napaka, 
saj promet spada v člen 5(1)(c) in bi zato maral biti črtan iz člena 5(5).



AM\730535SL.doc 33/87 PE409.383v01-00

SL

Predlog spremembe 464
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če 
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo aerotermalno, 
geotermalno in hidrotermalno energijo, se 
upošteva za namen odstavka 1(b), če je 
količina dovedene primarne energije 
manjša kot količina proizvedene energije.
Za izračun obnovljive energije 
proizvedene s toplotnimi črpalkami, se 
upošteva le delež, ki prihaja iz okolja 
(aerotermalna, geotermalna in 
hidrotermalna energija).

Or. en

Obrazložitev

Toplotna črpalka bo spadala med načine pridobivanja obnovljive energije, če bo količina 
dovedene primarne energije manjša kot končna proizvodnja energije. Tak pristop je 
temeljnega pomena za doseganje energetskih ciljev in ciljev varovanja podnebja v EU.

Predlog spremembe 465
Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno, 
aerotermalno ali hidrotermalno energijo 
iz tal, zraka ali vode, se upošteva za namen 
odstavka 1(b), če je koeficient 
obnovljivosti (COR) večji od 0, kar 



PE409.383v01-00 34/87 AM\730535SL.doc

SL

upošteva za namene odstavka 1(b), če
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

pomeni, da je količina proizvodene 
energije iz obnovljivih virov večja kot 
količina dovedene energije iz drugih 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili, da bodo v direktivo vključene tiste toplotne črpalke, ki izkoriščajo obnovljive 
vire in hkrati, da bodo tiste, ki v to kategorijo ne spadajo, izvzete, bi radi predlagali novo 
načelo za določanje, ali toplotna črpalka predstavlja tehnologijo obnovljive energije. Vse 
toplotne črpalke, katerih količina proizvedene obnovljive energije bo večja kot količina 
dovedene primarne energije, bodo predstavljale tehnologijo obnovljive energije. To bi se 
lahko izračunalo s koeficientom obnovljivosti (COR).

    E RES
COR =      - 1 > 0  
               E drugi viri

Predlog spremembe 466
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija,
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo aerotermalno, 
geotermalno in hidrotermalno energijo, se 
upošteva za namen odstavka 1(b), če je
količina dovedene primarne energije 
manjša kot količina proizvedene energije.
Za izračun obnovljive energije 
proizvedene s toplotnimi črpalkami, se 
upošteva le delež, ki prihaja iz okolja 
(aerotermalna, geotermalna in 
hidrotermalna energija).
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koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Toplotna črpalka spada med tehnologije obnovljive energije, če je količina dovedene 
neobnovljive primarne energije manjša kot končna količina proizvedene energije. Tak pristop 
je temeljnega pomena za doseg ciljev EU o energiji in varstvu podnebja.

Predlog spremembe 467
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če 
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, odpadno toploto ali 
drugo obliko termalne toplote iz 
obnovljivih virov, se upošteva za namen 
odstavka 1(b), če je večja kot količina 
dovedene energije iz neobnovljivih virov, 
potrebne za delovanje sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke, ki se uporabljajo za izboljšanje energetske predelave iz dimnih plinov ter 
drugih virov odpadne toplote, proizvajajo toplotno energijo za daljinsko ogrevanje in hlajenje 
in bi se morale upoštevati pri končni porabi energije iz obnovljivih virov.

Toplotne črpalke, ki izkoriščajo geotermalne vire iz tal ali podtalnice, potrebujejo za 



PE409.383v01-00 36/87 AM\730535SL.doc

SL

delovanje dodatno energijo, praviloma v obliki električne energije, kot vsi drugi energetski 
sistemi. Za pridobitev končne količine proizvedene obnovljive in uporabne toplote, je treba 
razbrati končno dovedeno energijo iz plitve geotermalne proizvodnje ogrevanja in hlajenja.

Predlog spremembe 468
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če 
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Toplotna energija, pridobljena z 
ogrevalnimi ali hladilnimi sistemi, ki 
izkoriščajo geotermalno energijo iz tal ali 
vode, se upošteva za namen odstavka 1(b), 
samo toliko, da je večja kot količina 
dovedene energije iz neobnovljivih virov, 
potrebne za delovanje sistemov. Take 
ogrevalne ali hladilne sisteme mora 
ustrezno zgraditi, namestiti in naročiti 
pristojna, usposobjena oseba. Energetska 
učinkovitost toplotnih črpalk, ki 
izkoriščajo geotermalno energijo iz tal ali 
vode mora izpolniti minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Or. de

Obrazložitev

Najbolj učinkovite vrste toplotnih črpalk se lahko subvencionirajo le v skladu z Direktivo 
2007/742/ES. Toplotna energija iz toplotnih črpalk je zajeta v veljavni Direktivi 2006/32/ES o 
učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah. Predlog spremembe skuša tudi 
zagotoviti, da bo različne vrste črpalk vgrajevalo pristojno in usposobljeno osebje.
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Predlog spremembe 469
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če 
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Obnovljivi del toplotne energije, 
pridobljene s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo geotermalne vire iz tal ali vode 
ali ki izkoriščajo toploto iz okoliškega 
zraka, se upošteva za namen odstavka 1(b), 
če energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo. Obnovljivi del 
bo opredeljen kot razlika med proizvedeno 
toplotno energijo ter primarno 
konvencionalno energijo, ki jo porabi 
toplotna črpalka.

Or. en

Obrazložitev

Vse toplotne črpalke, ne glede na tehnologijo, zahtevajo uporabo konvencionalne energije.
Zato je zmotno mnenje, da je vsa energija, ki jo proizvedejo toplotne črpalke obnovljiva.
Upoštevati bi bilo treba le obnovljivi del celotne proizvodnje toplotne energije. Ta del se 
ujema z razliko med proizvedeno toplotno energijo ter primarno konvencionalno energijo, ki 
jo porabi toplotna črpalka. Poleg tega je ta pristop podlaga za dodelitev znaka za okolje 
omenjenega v členu, kjer morajo vse vrste toplotnih črpalk doseči minimalne standarde 
uspešnosti.



PE409.383v01-00 38/87 AM\730535SL.doc

SL

Predlog spremembe 470
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno
energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če 
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

Obnovljivi del toplotne energije, 
pridobljene s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo geotermalne vire iz tal ali vode 
ali ki izkoriščajo toploto iz okoliškega 
zraka, se upošteva za namen odstavka 1(b), 
če energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo. Obnovljivi del 
bo opredeljen kot razlika med proizvedeno 
toplotno energijo ter primarno 
konvencionalno energijo, ki jo porabi 
toplotna črpalka.

Or. en

Obrazložitev

Vse toplotne črpalke, ne glede na tehnologijo, zahtevajo uporabo konvencionalne energije 
(električna energija, zemeljski plin, itd.). Zato je zmotno mnenje, da je vsa energija, ki jo 
proizvedejo toplotne črpalke obnovljiva. Upoštevati bi bilo treba le obnovljivi del celotne 
proizvodnje toplotne energije. Ta del se ujema z razliko med proizvedeno toplotno energijo 
ter primarno konvencionalno energijo, ki jo porabi toplotna črpalka.

Predlog spremembe 471
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 

Toplotna energija, pridobljena s toplotnimi 
črpalkami, ki izkoriščajo geotermalno 
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energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namene odstavka 1(b), če 
energetska učinkovitost teh toplotnih 
črpalk izpolnjuje minimalne zahteve za 
podeljevanje znaka za okolje, določene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000, kadar 
je to ustrezno, zlasti minimalnega 
koeficienta učinkovitosti, določenega v 
Odločbi 2007/742/ES in revidiranega v 
skladu z navedeno uredbo.

energijo iz tal ali vode, se upošteva za 
namen odstavka 1(b). Toplotna energija, 
pridobljena s toplotnimi črpalkami, ki 
izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka, se 
upošteva za namen odstavka 1(b), pri tem 
se uporabi metodologija ter opredelitve 
Eurostatove statistike obnovljivih vrst 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Načrt za nadziranje porabe obnovljive energije opredeljen v členu 7b Uredbe o energetski 
statistiki potrjuje načelo usklajevanja med odstavkoma 5(5) in 5(8), tako da bi se za 
nadziranje obnovljive energije uporabljala skupna metodologija in opredelitve, ki jih določa 
Eurostat.

Predlog spremembe 472
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Toplotna energija, ki jo proizvedejo 
pasivni energetski sistemi, pri katerih se 
nižja poraba energije doseže pasivno z 
izkoriščanjem konstrukcije zgradbe ali 
toplote, proizvedene z energijo iz 
neobnovljivih virov, se za namene 
odstavka 1(b) ne upošteva.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Načrt za nadziranje porabe obnovljive energije opredeljen v členu 7b Uredbe o energetski 
statistiki potrjuje načelo usklajevanja med odstavkoma 5(5) in 5(8), tako da bi se za 
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nadziranje obnovljive energije uporabljala skupna metodologija in opredelitve, ki jih določa 
Eurostat.

Predlog spremembe 473
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice morajo širiti in 
spodbujati energetsko učinkovitost in 
varčevanje z energijo, kot učinkoviti 
metodi za večanje deleža obnovljivih virov 
in lažje doseganje cilja te direktive.

Or. it

Predlog spremembe 474
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upošteva pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, in energija v prometnem sektorju
se upoštevata pri ocenjevanju izpolnjevanja 
zahtev te direktive glede doseganja 
nacionalnih ciljev le, če

(a) je porabljena v Skupnosti, (a) sta fizično porabljeni v Skupnosti,
(b) je električno energijo proizvedel obrat, 
ki je začel obratovati po začetku 
veljavnosti te direktive; ter

(b) ju je proizvedel novi obrat; ter

(c) je za električno energijo izdano 
potrdilo o izvoru, ki je del sistema potrdil o 
izvoru, enakovrednega sistemu, ki ga 
določa ta direktiva.

(c) je zanju izdano potrdilo o izvoru, ki je 
del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva.

Or. de
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Obrazložitev

Da bi omogočili dodatno proizvodnjo, je treba določiti pravilo o biogorivih, ki upošteva 
zahteve člena 5(9), pri uvozu električne energije iz tretjih držav.

Predlog spremembe 475
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upošteva pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če:

9. Električna energija in energija v 
prometnem sektorju, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upoštevata pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če sta:

(a) je porabljena v Skupnosti; (a) fizično uvoženi in porabljeni v 
Skupnosti;

(b) je električno energijo proizvedel obrat, 
ki je začel obratovati po začetku 
veljavnosti te direktive; ter 

(b) proizvedeni v obratu, ki je začel 
obratovati po začetku veljavnosti te 
direktive; ter 

(c) je za električno energijo izdano 
potrdilo o izvoru, ki je del sistema potrdil o 
izvoru, enakovrednega sistemu, ki ga 
določa ta direktiva.

(c) je zanju izdano potrdilo o izvoru, ki je 
del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili dodatno porabo obnovljive energije v prometu, je treba prometni sektor 
vključiti v ta člen. O dodatku „fizično uvoženi”razpravljajo v delovni skupini Sveta za 
energijo in predstavlja izboljšavo predloga Komisije.
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Predlog spremembe 476
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v tretjih 
državah, se upošteva pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev te direktive glede 
doseganja nacionalnih ciljev le, če:

9. Energija, proizvedena iz obnovljivih 
virov energije v tretjih državah, se 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
zahtev te direktive glede doseganja 
nacionalnih ciljev le, če:

Or. it

Obrazložitev

Trgovanje s tretjimi državami ne velja samo za električno energijo, temveč tudi za ogrevanje, 
hlajenje in področje prometa.  Možnost, da države članice uporabijo potrdila o izvoru iz 
tretjih držav le do 50-odstotnega deleža razlike med sektorskim ciljem in rezultatom iz leta 
2005, zagotavlja spoštovanje načela dopolnilnosti.

Predlog spremembe 477
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je porabljena v Skupnosti; črtano

Or. it

Obrazložitev

Trgovanje s tretjimi državami ne velja samo za električno energijo, temveč tudi za ogrevanje, 
hlajenje in področje prometa.  Možnost, da države članice uporabijo potrdila o izvoru iz 
tretjih držav le do 50-odstotnega deleža razlike med sektorskim ciljem in rezultatom iz leta 
2005, zagotavlja spoštovanje načela dopolnilnosti.
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Predlog spremembe 478
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je električno energijo proizvedel obrat, 
ki je začel obratovati po začetku 
veljavnosti te direktive; ter 

(b) je električno energijo proizvedel obrat, 
ki je začel obratovati po 1. januarju 2005; 
in

Or. de

Obrazložitev

Končni datum za delitev med novimi in starimi obrati mora biti jasno in čim prej določen, da 
bi se izognili nepotrebnemu prelaganju naložb. Ker je referenčno leto v direktivi leto 2005, bi 
bil najbolj primeren datum za ta namen 1. januar 2005.

Predlog spremembe 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) je za električno energijo izdano potrdilo 
o izvoru, ki je del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva.

(c) sta za električno energijo bila izdana
potrdilo o izvoru in certifikat o prenosu, ki 
sta del sistema potrdil o izvoru, 
enakovrednega sistemu, ki ga določa ta 
direktiva in so bili certifikati o prenosu 
prenešeni in izbrisani iz registra 
certifikatov države članice, cilju katere se 
dodeli električna energija.

Or. de

Obrazložitev

Certifikat o prenosu predstavlja dokaz države članice o njenem deležu obnovljive energije, 
potrdilo o izvoru pa dokaz za proizvajalce, dobavitelje in porabnike energije.
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Predlog spremembe 480
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) V primeu porabe energije v tretji 
državi, lahko vsaka država članica za 
doseganje svojega cilja pridobi potrdila o 
izvoru, ki pokrivajo do 50 % razlike med 
sektorskim ciljem in rezultatom iz leta 
2005.

Or. it

Obrazložitev

Trgovanje s tretjimi državami ne velja samo za električno energijo, temveč tudi za ogrevanje, 
hlajenje in področje prometa.  Možnost, da države članice uporabijo potrdila o izvoru iz 
tretjih držav le do 50-odstotnega deleža razlike med sektorskim ciljem in rezultatom iz leta 
2005, zagotavlja spoštovanje načela dopolnilnosti.

Predlog spremembe 481
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) tretja država je sprejela obvezujoče 
cilje za obnovljivo energijo, ki so po 
ambicioznosti primerljivi s ciljem EU ter 
je z izvoženo količino presegla ta cilj.

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje uvoza obnovljive električne energije iz tretjih držav v cilje držav članic ogroža 
evropski cilj in cilje varstva podnebja ter povečano zanesljivost oskrbe z energijo. Uvozi 
fizične obnovljive električne energije bi morali biti všteti v cilje EU le, če si je država 
izvoznica zastavila zavezujoče cilje, ki so enako ambiciozni kot cilj držav članic EU, ter če te 
cilje z izvoženo količino presega.
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Predlog spremembe 482
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Pri spremljanju napredka držav članic 
in pri izvajanju akcijskega načrta za 
obnovljivo energijo je treba upoštevati 
delež virov z nizko vsebnostjo CO2 v 
naboru virov energije.

Or. de

Obrazložitev

Glavni cilj energijskega in podnebnega svežnja EU je zmanjšanje emisij CO2.. Države članice 
se morajo odločiti ali bodo uporabile druge vrste tehnologije, na primer jedrsko, za 
zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 483
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Potrdila o izvoru električne energije 

proizvedene iz obnovljivih virov energije
1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
za izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, jamči v smislu 
te direktive po objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih kriterijih, ki jih določi 
vsaka država članica. Države članice 
zagotovijo, da se na zahtevo izda potrdilo 
o izvoru v navedenem smislu.
2. Države članice za nadzor nad 
izdajanjem navedenih potrdil o izvoru 



PE409.383v01-00 46/87 AM\730535SL.doc

SL

določijo pristojno telo, ki je v odnosu do 
proizvodnih in distribucijskih dejavnosti 
neodvisen in strokovno usposobljen.
3. Potrdilo o izvoru:
– mora vsebovati podatke o energetskem 
viru, iz katerega je bila električna energija 
proizvedena, vključno z navedbo datumov 
in krajev proizvodnje ter, v primeru 
hidroelektrarn, podatke o zmogljivosti;
– mora proizvajalcem električne energije 
iz obnovljivih virov energije omogočati, da 
dokažejo, da je električna energija, ki jo 
prodajajo, proizvedena iz obnovljivih virov 
energije v smislu te direktive.
4. Taka potrdila o izvoru, izdana po 
odstavku 2, države članice medsebojno 
priznavajo izključno kot dokaz o 
elementih iz odstavka 3. Kakršna koli 
zavrnitev priznanja potrdila o izvoru kot 
dokaza, zlasti iz razlogov v zvezi s 
preprečevanjem goljufije, mora temeljiti 
na objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih kriterijih. V primeru 
zavrnitve priznanja potrdila o izvoru 
lahko Komisija stranko, ki je potrdilo 
zavrnila, zlasti na podlagi objektivnih, 
preglednih in nediskriminatornih 
kriterijev, na katerih tako priznanje 
temelji, zaveže, da ga prizna.
5. Pristojni organ vzpostavi ustrezne 
mehanizme, s katerimi zagotovi, da so 
potrdila o izvoru natančna in zanesljiva 
ter v poročilu iz člena 19(1) navede 
ukrepe, ki jih sprejme, da bi zagotovil 
zanesljivost sistema jamstev.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je del Direktive 2001/77/ES o spodbujanju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije in ga je zato treba sprejeti.
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Predlog spremembe 484
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Potrdila o izvoru električne energije ter 

energije za ogrevanje in hlajenje, 
proizvedenih iz obnovljivih virov energije

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive. 
V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo 
o izvoru je standardne velikosti 1 MWh. 
Za vsako megavatno uro proizvedene 
energije se izda največ eno potrdilo o 
izvoru.
2. Potrdila o izvoru se izdajajo, prenašajo 
in razveljavljajo elektronsko. Biti morajo 
točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami. 
V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:
(a) vir energije, iz katerega je bila 
energija proizvedena, ter datum začetka in 
konca njene proizvodnje; 
(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na 
– (i) električno energijo; or 
– (ii) ogrevanje in/ali hlajenje;
(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;
(d) datum in država izdaje ter enotna 
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identifikacijska številka;
(e) znesek in vrsta investicijske pomoči, ki 
je bila obratu odobrena.
3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo. Če država članica ne 
prizna potrdila o izvoru, mora njena 
zavrnitev priznanja potrdila temeljiti na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih. 
V primeru zavrnitve priznanja potrdila o 
izvoru lahko Komisija sprejme odločbo, s 
katero od zadevne države članice zahteva, 
da potrdilo prizna. 
4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za 
obnovljivo energijo, proizvedeno v 
določenem koledarskem letu, izdajo 
najpozneje tri mesece po koncu tega leta.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje svojih nacionalnih ciljev. Uspešen razvoj 
obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga primernih 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. Potrdila o izvoru bi zato morala ostati takšna, kot jih določa 
direktiva 2001/77/ES za namen razkritja za električno energijo.

Predlog spremembe 485
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 

1. Države članice, za namene razkritja, 
zagotovijo, da se lahko izvor električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, in energije za ogrevanje ali 
hlajenje, proizvedene iz obnovljivih virov 
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zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

energije v obratih z zmogljivostjo najmanj 
5 MWth, zajamči kot tak v smislu te 
direktive, v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in nediskriminatornimi merili 
vsake države članice.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo o 
izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene energije 
se izda največ eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

Države članice lahko za nadzor nad 
izdajanjem navedenih potrdil o izvoru 
določijo enega ali več pristojnih teles, ki 
so v odnosu do proizvodnih, tržnih, 
dobavnih in distribucijskih dejavnosti 
neodvisni in strokovno usposobljeni.

2. Potrdila o izvoru se izdajajo, prenašajo 
in razveljavljajo elektronsko. Biti morajo
točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami.

2. Države članice ali pristojni organ(i) 
vzpostavijo ustrezne mehanizme, s 
katerimi zagotovijo, da so potrdila o 
izvoru točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami.

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na (b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na

– (i) električno energijo; or – (i) električno energijo; ali
– (ii) ogrevanje in/ali hlajenje; – (ii) ogrevanje in/ali hlajenje;

(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka.

(e) znesek in vrsta investicijske pomoči, ki 
je bila obratu odobrena.

Potrdilo o izvoru mora proizvajalcem 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije omogočati, da dokažejo, da je 
električna energija, ki jo prodajajo, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
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smislu te direktive.
3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo. Če država članica ne 
prizna potrdila o izvoru, mora njena 
zavrnitev priznanja potrdila temeljiti na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih. V primeru 
zavrnitve priznanja potrdila o izvoru 
lahko Komisija sprejme odločbo, s katero 
od zadevne države članice zahteva, da 
potrdilo prizna.

3. Države članice priznajo potrdila o 
izvoru, ki so jih izdale druge države članice 
v skladu s to direktivo, izključno kot dokaz 
o elementih iz odstavka 2. Država članica 
lahko zvrne priznanje potrdila o izvoru le, 
če upravičeno dvomi o njegovi 
natančnosti, zaneslivosti ali 
verodostojnosti. Država članica o teh 
dvomih obvesti Komisijo.

Če Komisija meni, da je zavrnitev 
priznanja potrdila o izvoru ni primerna, 
lahko sprejme odločbo, s katero od 
zadevne države članice zahteva, da 
potrdilo prizna. Če pa Komisija meni, da 
je zavrnitev potrdila o izvoru dobro 
utemeljena, lahko tudi druge članice 
zavrnejo priznanje podobnih potrdil o 
izvoru, ki jih izda določena država 
članica, dokler se dvomi o natnčnosti, 
zanesljivosti ali verodostojnosti ustrezno 
ne obravavajo.

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta.

4. Države članice ali pristojni organ(i)
zagotovijo, da se vsa potrdila o izvoru, ki 
se izdajo za obnovljivo energijo, 
proizvedeno v določenem koledarskem 
letu, izdajo najpozneje tri mesece po koncu 
tega leta.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je potreben za potrditev, da bodo potrdila o izvoru ostala v veljavni obliki (za 
razkritje) in ga je sedaj treba uporabljati tudi za naprave za obnovljivo toploto, ki so večje od 
5MW.
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Predlog spremembe 486
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

1. Države članice za namen razkritja
zagotovijo, da se lahko izvor električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, in energije za ogrevanje ali 
hlajenje, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije v obratih z zmogljivostjo najmanj 
5 MWth, zajamči kot tak v smislu te 
direktive, v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in nediskriminatornimi merili 
vsake države članice.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo o 
izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene energije 
se izda največ eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

Države članice lahko za nadzor nad 
izdajanjem navedenih potrdil o izvoru 
določijo enega ali več pristojnih teles, ki 
so v odnosu do proizvodnih, tržnih, 
dobavnih in distribucijskih dejavnosti 
neodvisni in strokovno usposobljeni.

2. Potrdila o izvoru se izdajajo, prenašajo 
in razveljavljajo elektronsko. Biti morajo
točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami.

2. Države članice ali pristojni organ(i) 
vzpostavijo ustrezne mehanizme, s 
katerimi zagotovijo, da so potrdila o 
izvoru točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami. 

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na (b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na
– (i) električno energijo; ali – (i) električno energijo; ali

– (ii) ogrevanje in/ali hlajenje; – (ii) ogrevanje in/ali hlajenje;
(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost (c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
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obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka.

(e) znesek in vrsta investicijske pomoči, ki 
je bila obratu odobrena.

Potrdilo o izvoru proizvajalcem električne 
energije iz obnovljivih virov energije 
omogoča, da dokažejo, da je električna 
energija, ki jo prodajajo, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije v smislu te 
direktive.

3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo. Če država članica ne 
prizna potrdila o izvoru, mora njena 
zavrnitev priznanja potrdila temeljiti na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih.

3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo izključno kot dokaz o 
elementih iz odstavka 2. Država članica 
lahko zavrne priznanje potrdila o izvoru 
le, če upravičeno dvomi o njegovi 
natančnosti, zaneslivosti ali 
verodostojnosti. Država članica o teh 
dvomih obvesti Komisijo.

V primeru zavrnitve priznanja potrdila o 
izvoru lahko Komisija sprejme odločbo, s 
katero od zadevne države članice zahteva, 
da potrdilo prizna.

Če Komisija meni, da je zavrnitev 
priznanja potrdila o izvoru ni primerna, 
lahko sprejme odločbo, s katero od 
zadevne države članice zahteva, da 
potrdilo prizna. Če pa Komisija meni, da 
je zavrnitev potrdila o izvoru dobro 
utemeljena, lahko tudi druge članice 
zavrnejo priznanje podobnih potrdil o 
izvoru, ki jih izda določena država 
članica, dokler se dvomi o natnčnosti, 
zanesljivosti ali verodostojnosti ustrezno 
ne obravavajo.

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta.

4. Države članice ali pristojni organ(i)
zagotovijo, da se vsa potrdila o izvoru, ki 
se izdajo za obnovljivo energijo, 
proizvedeno v določenem koledarskem 
letu, izdajo najpozneje tri mesece po koncu 
tega leta.

Or. xm
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Obrazložitev

Prvotni predlog za trgovanje z potrdili je preveč birokratski in neugoden za države, ki 
prejemajo podporo v obliki plačil za obnovljive vire. Lahko bi spodbudil strah, da bi izvajanje 
tega predloga nasprotovalo zakonodaji EU. Novi predlog ima enake cilje kot prvotni predlog 
Komisije o trgovanju s potrdili o izvoru, torej da omogoča državam članicam, da prosto 
prenesejo cilje med seboj, hkrati pa ne ogroža nacionalnih programov podpore in dovoljuje 
državam članicam spremljanje doseganja lastnih ciljev.

Predlog spremembe 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive. 

1. Države članice zgolj za informacijske 
namene zagotovijo, da se lahko izvor 
električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije zajamči kot tak 
v smislu te direktive, v skladu z 
objektivnimi, preglednimi in 
nediskriminatornimi merili vsake države 
članice.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo o 
izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene energije 
se izda največ eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

Or. es

Obrazložitev

Potrdila o izvoru se obravnavajo na način, ki ne dovoljuje nobene prožnosti pri doseganju 
ciljev, zapleta vključevanje obnovljive električne energije na trg električne energije, ne 
upošteva nacionalnih programov podpore, ki so uspešni pri spodbujanju obnovljivih virov 
energije, ogroža delovanje veljavnih sistemov podpore in bo v praksi pomenil uskladitev 
znotraj EU pri vzpostavljanju sistema prenosljivih zelenih certifikatov. To je mehanizem 
podpore manjšega pomena, ki se je izkazal za neučinkovitega pri spodbujanju obnovljive 
električne energije.
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Predlog spremembe 488
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

1. Države članice za namen razkritja
zagotovijo, da se lahko izvor električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, in energije za ogrevanje ali 
hlajenje, proizvedene iz obnovljivih virov 
energije v obratih z zmogljivostjo najmanj 
1 MWth, zajamči kot tak v smislu te 
direktive, v skladu z objektivnimi, 
preglednimi in nediskriminatornimi merili 
vsake države članice.

Or. en

Obrazložitev

Kot je navedeno v direktivi o notranjem trgu električne energije, se potrdilo o izvoru 
uporablja za dokazovanje, da je določena količina energije bila proizvedena iz obnovljivih 
virov za namen razkritja električne energije.

Predlog spremembe 489
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije ali biogoriv, 
proizvedenih iz obnovljivih virov energije, 
in energije za ogrevanje ali hlajenje, 
proizvedene iz obnovljivih virov energije v 
obratih z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
zajamči kot tak v smislu te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Zdi se, da je bilo predlagano, da se potrdila o izvoru izdajo le za obnovljivo energijo v obliki 
električne energije ali ogrevanja in hlajenja. Vključiti je treba tudi biogoriva, če se želi 
vzpostaviti trg, ki ustrezno deluje. To je zlasti pomembno v primeru biometana, ki se lahko 
prenese preko omrežja zemeljskega plina in proda končnemu porabniku kjerkoli v omrežju.

Predlog spremembe 490
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
zmogljivostjo najmanj 1 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Izdajanje potrdil o izvoru bi moralo biti obvezno, zato da bi vsaka enota električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov dobila potrdilo o izvoru. Za namene ogrevanja in hlajenja je 
prag 5 MWth previsok in bi moral biti znižan na 1 MWth.

Predlog spremembe 491
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 

1. Države članice zagotovijo, da se lahko 
izvor električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, in energije za 
ogrevanje ali hlajenje, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije v obratih z 
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zmogljivostjo najmanj 5 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

zmogljivostjo najmanj 1 MWth, zajamči 
kot tak v smislu te direktive.

Or. de

Obrazložitev

1 MW bi moral biti skupna standardna enota. Ker je sistem elektronski, uporaba 1 MW  
namesto 5 MW ne predstavlja dodatnega administrativnega bremena.

Predlog spremembe 492
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo 
o izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene energije 
se izda največ eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru za vsako enoto 
energije proizvedene iz obnovljivih virov.
Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 
1 MWh. Za vsako megavatno uro 
proizvedene energije se izda največ eno 
potrdilo o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili razpoložljivost potrdil o izvoru in spodbujali likvidnost na trgih, bi bilo treba 
potrdila o izvoru redno izdajati, vsaj na tri mesece, ne glede na to ali je konec leta ali ne.

Predlog spremembe 493
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se proizvajalcu obnovljive energije izda
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proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo 
o izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene energije 
se izda največ eno potrdilo o izvoru.

potrdilo o izvoru. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
megavatno uro proizvedene energije se 
izda največ eno potrdilo o izvoru.

Or. de

Obrazložitev

Potrdilo o izvoru bi moralo biti izdano za vsako proizvedeno megavatno uro in ne samo na 
zahtevo.

Predlog spremembe 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo o 
izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene 
energije se izda največ eno potrdilo o 
izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izdata potrdilo o izvoru in certifikat o 
prenosu ob upoštevanju deleža obnovljive 
energije iz teh obratov. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. 

Za obrate, ki proizvajajo električno 
energijo iz obnovljivih virov, ki se ne 
dovaja v distribucijsko in prenosno 
omrežje, se potrdilo o izvoru in certifikat o 
prenosu izdata le na zahtevo proizvajalca.
Za obrate z zmogljivostjo manj od 5 MWth 
za ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih 
virov se države članice odločijo ali se 
izdajo potrdila o izvoru ali certifikati o 
prenosu.

Or. de

Obrazložitev

Načeloma bi države članice morale avtomatično izdati ustrezna potrdila o izvoru za 
obnovljivo energijo. Vendar bi se za električno energijo, ki ni vključena v javno omrežje 
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izdalo certifikat le na zahtevo proizvajalca. Za proizvodnjo toplotne energije pod pragom 5 
MW bi se državam članicam moralo dovoliti, vendar ne od njih zahtevati, da izdajo 
certifikate.

Predlog spremembe 495
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo o 
izvoru je standardne velikosti 1 MWh. Za 
vsako megavatno uro proizvedene energije 
se izda največ eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se izda potrdilo o izvoru na zahtevo 
proizvajalca obnovljive energije. Potrdilo o 
izvoru je standardne velikosti 1 MWh. 
Obnovljivost vsake megavatne ure
proizvedene energije je certificirana le 
enkrat. Potrdila o izvoru v smislu direktive 
2004/8/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. februarja 2004 o 
spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na 
rabi koristne toplote, na notranjem trgu z 
energijo1, pa se lahko izdajo, kjer je to 
primerno, brez poseganja v to določbo.
_________________________________
1 UL. L 52, 21.2.2004, str. 50.

Or. de

Obrazložitev

Po analogiji z direktivo o soproizvodnji je priporočljiv prag 1 MWth, zlasti ker so 
termoelektrarne zaradi svojega lokalnega značaja zgrajene za manjše zmogljivosti. Da bi 
zagotovili, da so obnovljivi viri uporabljeni čim bolj učinkovito, bi morali obnovljivi viri, ki se 
uporabljajo v obratih za soproizvodnjo, dobiti dodatni bonus. Da bi zagotovili ustrezno 
obravnavanje podatkov o soproizvodnji in obnovljivosti v statistiki, bi ju morali certificirati.
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Predlog spremembe 496
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Potrdilo o izvoru ima dve komponenti:
(a) ciljna komponenta, ki omogoča vštetje 
količine obnovljive energije v cilj 
obnovljive energije države članice; ter
(b) komponenta dokazovanja mešanice 
goriva, ki proizvajalcem energije 
omogoča, da dokažejo, da je energija, ki 
jo prodajajo proizvedena iz obnovljivih 
virov, ter da omogočijo razkritje mešanice 
goriva proizvedene energije.
Ti dve komponenti sta lahko predmet 
ločenih transakcij.

Or. en

Obrazložitev

Potrdila o izvoru imajo dvojno vlogo: lahko se jih uporabi za a) doseganje ciljev (kar 
vključuje predlog) in b) certificiranje proizvodnje/razkritje mešanice goriv (že v veljavnih 
direktivah). Ti dve vlogi sta medsebojno neodvisni in bi ju bilo treba ohraniti.

Predlog spremembe 497
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Potrdila o izvoru se za obnovljivo 
električno energijo, ki je delno ali celotno 
proizvedena in porabljena izven omrežja, 
lahko izdajo na podlagi točnega, 
zanesljivega izračuna, zaščitenega pred 
goljufijami, povpraševanja izven omrežja, 
ki je bilo zagotovljeno.
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Or. en

Obrazložitev

Nekatere oblike proizvodnje električne energije, kot na primer fotovoltaična, lahko 
proizvedejo le majhno količino električne energije naenkrat, ki se popolnoma porabi na kraju 
samem. Kljub temu je pridobljena vrednost take proizvodnje precejšna in bi morala biti 
vključena v doseganje cilja obnovljive energije, saj zmanjšuje povpraševanje po električni 
energiji v omrežju.

Predlog spremembe 498
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Potrdilo o izvoru ima dve komponenti:
a) komponento ciljev, ki omogoča štetje 
količine obnovljive energije v primerjavi s 
ciljem za obnovljivo energijo držav članic. 
Ta komponenta bo veljala samo za tista 
potrdila o izvoru, odobrena za prenos med 
državami članicami; in

b) komponento, ki prikazuje mešanico 
goriva in proizvajalcem energije omogoča, 
da prikažejo, ali je energija, ki jo 
prodajajo, proizvedena iz obnovljivih 
virov, in omogoča prikaz mešanice goriva 
dostavljene energije.
Ti dve komponenti lahko veljata za 
različne transakcije.

Or. en

Obrazložitev

Potrdila o izvoru imajo dvojno vlogo: lahko se jih uporabi za a) štetje ciljev (ki je vpeljano s 
predlogom) in b) certifikat o proizvodnji/prikaz mešanice goriva (že v obstoječih direktivah).
Ti vlogi sta medsebojno neodvisni in obe je treba ohraniti.
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Predlog spremembe 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potrdila o izvoru se izdajajo, prenašajo 
in razveljavljajo elektronsko. Biti morajo 
točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami. 

2. Potrdila o izvoru in certifikat o prenosu
se izdajajo, prenašajo in razveljavljajo
elektronsko. Biti morajo točna, zanesljiva 
in zaščitena pred goljufijami.

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

V potrdilu o izvoru in certifikatu o 
prenosu morajo biti navedeni najmanj:

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na  (b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na  
(i) električno energijo; ali (i) električno energijo; ali 

(ii) ogrevanje in/ali hlajenje; (ii) ogrevanje in/ali hlajenje;
(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka;

(e) znesek in vrsta investicijske pomoči, ki 
je bila obratu odobrena.

(e) namen njihove uporabe:

(i) v primeru certifikatov o prenosu, kot 
ocena države članice glede izpolnjevanja 
zahtev te direktive o nacionalnih ciljih;
(ii) v primeru potrdil o izvoru, kot dokaz 
obnovljive energije proizvajalcev energije, 
dobaviteljev ali potrošnikov.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva mora vključevati, na kaj se nanaša uporaba certifikata (potrdilo o izvoru ali 
certifikat o prenosu).
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Predlog spremembe 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potrdila o izvoru se izdajajo, prenašajo 
in razveljavljajo elektronsko. Biti morajo
točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami. 

2. Države članice vzpostavijo ustrezne 
mehanizme, s katerimi zagotovijo, da so 
potrdila o izvoru točna, zanesljiva in 
zaščitena pred goljufijami. 

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

V potrdilu o izvoru morajo biti navedeni 
najmanj:

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje; 

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje; 

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na  
(i) električno energijo; ali 
(ii) ogrevanje in/ali hlajenje;
(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(b) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;

(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka;

(c) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka.

(e) znesek in vrsta investicijske pomoči, ki 
je bila obratu odobrena.

Potrdilo o izvoru mora proizvajalcem 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije omogočiti, da dokažejo, da je 
električna energija, ki jo prodajajo, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
okviru te direktive.

Or. es

Obrazložitev

Način, na katerega se obravnava potrdila o izvoru, ne dopušča prilagajanja pri prizadevanju 
za uresničevanje ciljev, ovira vključevanje obnovljive električne energije na trg električne 
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energije, ne upošteva nacionalnih programov podpore, ki so se izkazali za uspešne pri 
spodbujanju obnovljivih virov energije, zmanjšuje delovanje obstoječih podpornih sistemov in 
bo v praksi pomenil usklajevanje v EU v smeri sistema prenosnih zelenih certifikatov. To je 
manjši podporni mehanizem, ki se je izkazal za neučinkovitega pri spodbujanju obnovljive 
električne energije.

Predlog spremembe 501
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos potrdila o izvoru bo vključeval 
učinkovit sistem trgovanja pravic za 
potrdilo o izvoru stranki, ki kupuje.

Or. en

Obrazložitev

Člen 7(3) uporablja stavek „ima vsak subjekt“, ki pomeni, da so sedaj potrdila o izvoru blago 
in zato spadajo v člene 28, 29 in 30 Pogodbe in veljajo za prosti pretok blaga. Vendar pa se v 
predlagani direktivi uporablja izraz „prenos“ namesto trgovanje. Primerno bi bilo vključiti 
sklicevanje znotraj člena 6(2), da se pojasni, da je prenos potrdil o izvoru obravnavan kot 
učinkovito trgovanje.

Predlog spremembe 502
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na (b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na 

– (i) električno energijo ali – (i) električno energijo ali 
– (ii) ogrevanje in/ali hlajenje; – (ii) ogrevanje in/ali hlajenje ali

– (iia) biogoriva;

Or. en
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Obrazložitev

Zdi se, da so potrdila o izvoru predlagana samo za obnovljivo energijo v obliki električne 
energije ali ogrevanja/hlajenja. Treba je vključiti tudi biogoriva, če bo ustanovljen ustrezno 
delujoči trg. To je še zlasti pomembno za biometan, ki se ga lahko prevaža prek omrežja 
zemeljskega plina in proda končnemu potrošniku kjer koli v omrežju.

Predlog spremembe 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kjer je obrat, ki je začel delovati po 
1. januarju 2005, prejel investicijsko 
pomoč, potrebno za tehnično delovanje 
obrata, se navede opombo na vsa potrdila 
o izvoru in certifikate o prenosu.

Or. de

Obrazložitev

Certifikati se sklicujejo na vsako operacijsko in investicijsko pomoč, ki jo je prejel obrat za 
obnovljivo energijo. Vendar pa se lahko podporo zagotovi za izgradnjo obrata in druge 
namene, kot je varstvo pred poplavami.  Takšne investicijske pomoči ne vplivajo na tehnično 
delovanje obrata in ni potrebno, da so vključene v certifikat.

Predlog spremembe 504
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice se lahko odločijo, ali 
bodo trgovale s potrdili o izvoru električne 
energije ter energije za ogrevanje in 
hlajenje proizvedene iz obnovljivih virov 
energije.
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Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi uresničevanje ciljev, potrdila o izvoru ne smejo biti obvezna za države članice.
Podjetjem ne sme biti omogočeno, da trgujejo s potrdili o izvoru, če država članica ni 
uresničila svojega začasnega cilja.

Predlog spremembe 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. S potrdili o izvoru in certifikati o 
prenosu se lahko trguje posebej, prekliče 
pa se jih lahko istočasno ali ob različnem 
času. Države članice morajo v ta namen 
sprejeti pravila.

Or. de

Obrazložitev

S certifikatom o prenosu države članice dokazujejo svoj delež obnovljive energije, medtem ko 
proizvajalci energije, dobavitelji ali potrošniki dokazujejo s potrdilom o izvoru.

Predlog spremembe 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo. Če država članica ne 
prizna potrdila o izvoru, mora njena 
zavrnitev priznanja potrdila temeljiti na 
objektivnih, preglednih in 

3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo izključno zaradi 
dokazovanja elementov iz drugega 
odstavka tega člena. Država članica lahko 
zavrne priznanje potrdila o izvoru, ko 
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nediskriminacijskih merilih. obstajajo dobro utemeljeni dvomi glede 
njihove natančnosti, zanesljivosti in 
resničnosti. Država članica o teh sumih 
obvesti Komisijo. 

V primeru zavrnitve priznanja potrdila o 
izvoru lahko Komisija sprejme odločbo, s 
katero od zadevne države članice zahteva, 
da potrdilo prizna. 

Če Komisija meni, da zavrnitev priznanja 
potrdila o izvoru ni dobro utemeljena, se 
lahko od zadevne države članice zahteva, 
da to potrdilo prizna.

Or. es

Obrazložitev

Način obravnave potrdil o izvoru ne dopušča prilagajanja pri prizadevanju za uresničevanje 
ciljev, ovira vključevanje obnovljive električne energije na trg električne energije, ne upošteva 
nacionalnih programov podpore, ki so se izkazali za uspešne pri spodbujanju obnovljivih 
virov energije, zmanjšuje delovanje obstoječih podpornih sistemov in bo v praksi pomenil 
usklajevanje v EU v smeri sistema prenosnih zelenih certifikatov. To je manjši podporni 
mehanizem, ki se je izkazal za neučinkovitega pri spodbujanju obnovljive električne energije.

Predlog spremembe 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo. Če država članica ne 
prizna potrdila o izvoru, mora njena 
zavrnitev priznanja potrdila temeljiti na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih.

3. Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru in certifikate o prenosu, ki jih izda 
druga država članica, v skladu s to 
direktivo. Če država članica ne prizna 
potrdila o izvoru ali certifikata o prenosu, 
mora njena zavrnitev priznanja potrdila 
temeljiti na objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih.

V primeru zavrnitve priznanja potrdila o 
izvoru lahko Komisija sprejme odločbo, s 
katero od zadevne države članice zahteva, 
da potrdilo prizna. 

V primeru zavrnitve priznanja potrdila o 
izvoru ali certifikata o prenosu lahko 
Komisija sprejme odločbo, s katero od 
zadevne države članice zahteva, da potrdilo 
ali certifikat prizna.

Or. de
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Obrazložitev

S certifikatom o prenosu države članice dokazujejo svoj delež obnovljive energije, medtem ko 
proizvajalci energije, dobavitelji ali potrošniki to dokazujejo s potrdilom o izvoru.

Predlog spremembe 508
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta.

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za 
proizvedeno obnovljivo energijo, izdajo 
najmanj vsake tri mesece.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev razpoložljivosti potrdil o izvoru in podpiranje likvidnosti na trgu je treba 
potrdila o izvoru izdajati redno in najmanj vsake tri mesece, ne glede na to, ali je konec leta 
ali ne. 

Predlog spremembe 509
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta.

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za 
proizvedeno obnovljivo energijo, izdajo 
najmanj vsake tri mesece.

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev razpoložljivosti potrdil o izvoru in podpiranje likvidnosti na trgu je treba 
potrdila o izvoru izdajati redno, najmanj vsake tri mesece, ne glede na to, ali je konec leta ali 
ne. 

Predlog spremembe 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta. 

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru in certifikati o prenosu, 
ki se izdajo za obnovljivo energijo, 
proizvedeno v določenem koledarskem 
letu, izdajo najpozneje tri mesece po koncu 
tega leta.

Or. de

Obrazložitev

S certifikatom o prenosu države članice dokazujejo svoj delež obnovljive energije, medtem ko 
proizvajalci energije, dobavitelji ali potrošniki dokazujejo s potrdilom o izvoru.

Predlog spremembe 511
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta.

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje šest 
mesecev po koncu tega leta.

Or. en
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Obrazložitev

Zahteva o predložitvi podatkov v treh mesecih je lahko preveliko breme za države članice, ki 
imajo različne načine zbiranja podatkov, zato predlagamo, da se to podaljša na šest mesecev.

Predlog spremembe 512
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje tri 
mesece po koncu tega leta.

4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o izvoru, ki se izdajo za obnovljivo 
energijo, proizvedeno v določenem 
koledarskem letu, izdajo najpozneje šest 
mesecev po koncu tega leta.

Or. sl

Predlog spremembe 513
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo, da če je 
proizvajalec obnovljive energije, 
pridobljene v soproizvodnji, upravičen do 
prejema potrdila o izvoru v skladu z 
odstavkom 1 in z določbami Uredbe 
2004/8/ES, potem se za vsako enoto 
energije, ki izpolnjuje zahteve, v skladu s 
to direktivo in zahtevami iz Direktive 
2004/8/ES, izda  samo eno potrdilo o 
izvoru. To potrdilo o izvoru vsebuje vse 
funkcije posameznih potrdil o izvoru v 
skladu s to direktivo in Direktivo 
2004/8/ES.
Potrdilo o izvoru se ne izda za energijo iz 
obnovljivih virov v skladu s tem členom, 
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če so bili predloženi kateri koli drugi 
dokazi, ki se lahko uporabijo za namene 
obveznosti razkrivanja podatkov o 
električni energiji v Direktivi 2003/54/ES.

Or. en

Obrazložitev

Kot je opisano v direktivi o notranjem trgu z električno energijo ima potrdilo o izvoru nalogo 
zagotavljanja dokazov, da je določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov za 
namene razkrivanja podatkov o električni energiji.

Predlog spremembe 514
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Električna energija, proizvedena iz 
obnovljivih virov, ki je upravičena do 
potrdila o izvoru v skladu z Direktivo 
2004/8/ES, je prav tako upravičena do 
potrdil o izvoru v skladu s to direktivo.

Or. fr

Obrazložitev

Potrdila o izvoru, izdana v skladu z Direktivo 2004/8/ES so potrdila o izvoru, ki se nanašajo 
na pridobljeno električno energijo; njihova vrednost izhaja iz dejstva, da je električna 
energija proizvedena s soproizvodnjo. Zato obstaja bistvena razlika v primerjavi s potrdilom 
o izvoru v skladu s to direktivo: ena se nanaša na vir energije, druga pa na postopek 
pridobivanja električne energije.
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Predlog spremembe 515
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Namesto potrdil o izvoru lahko države 
članice prostovoljno uporabijo certifikate 
o prenosu, vendar ta direktiva v zvezi s 
tem ne določa nobenih pravic. Države 
članice zagotovijo, da so certifikati o 
prenosu v skladu z odstavki od 1 do 4. 
Države članice prav tako zagotovijo, da so 
certifikati o prenosu posebej opredeljeni 
kot takšni in se prekličejo elektronsko.

Or. de

Obrazložitev

Certifikati o prenosu so nujni kot dodaten in prilagodljivi instrument za uresničevanje cilja.

Predlog spremembe 516
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Potrdila o izvoru in certifikati o 
prenosu niso upravičeni do pomoči iz 
nacionalnih sistemov podpore.

Or. de

Obrazložitev

To je treba posebej izpostaviti, da se prepreči zlorabljanje certifikatov.
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Predlog spremembe 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Za doseganje nacionalnih ciljev se bodo 
upoštevali certifikati za biogoriva iz 
države članice, s katero je druga država 
članica podpisala dvostranski sporazum.
Ti certifikati za biogoriva bodo v državi 
pridobitve preklicani. Prihranki emisij 
toplogrednih plinov, povezani s certifikati 
za biogoriva, se v državi pridobitve štejejo.

Or. en

Predlog spremembe 518
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
1. Ko je količina biogoriva, ki izpolnjuje 
potrebna merila trajnosti, določena v 
členu 15, dobavljena za gorivo, 
namenjeno porabi v prometu v državi 
članici, države članice zagotovijo, da ima 
dobavitelj biogoriva možnost prejemanja 
zadostnih dovoljenj za trgovanje z 
biogorivi glede na količino dobavljenega 
biogoriva – na podlagi energije – kot 
drugo možnost k prejemanju katere koli 
finančne pomoči ali priznavanja v skladu 
z obveznostmi za zadevno biogorivo ali z 
uredbami.
2. V ta namen države članice zagotovijo, 
da se izda dovoljenje za trgovanje z 
biogorivi na zahtevo dobavitelja biogoriv. 
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Pogoji za pridobivanje dovoljenja za 
trgovanje z biogorivi so:
(a) dovoljenje za trgovanje z biogorivi 
velja za določeno enoto energije (na 
primer 1 GJ);
(b) za vsak GJ biogoriva se lahko izda 
samo eno dovoljenje za trgovanje z 
biogorivi, ki velja za prometu namenjeno 
gorivo v državi članici;
(c) dovoljenja za trgovanje z biogorivi ne 
bodo izdana za biogoriva, ki ne 
izpolnjujejo načela trajnosti, določena v 
členu 15;
pri izdajanju dovoljenja za trgovanje z 
gorivi država članica ne beleži povezane 
količine biogoriva v primerjavi s ciljem 
biogoriva niti z obveznostmi boigoriva, 
prav tako biogorivo ne bo upravičeno do 
finančne podpore na zadevnem trgu.
3. Države članice zagotovijo, da so 
dovoljenja za trgovanje z biogorivi:
(a) izdana, prenesena in preklicana 
elektronsko;
(b) točna, zanesljiva in zaščitena pred 
goljufijami;
(c) vsebujejo zadostne informacije, ki 
omogočajo ustrezno administracijo in 
sledenje potrdil in vse dodatne 
informacije, potrebne za skladnost z 
nacionalnimi uredbami glede biogoriv.
4. Države članice priznavajo dovoljenja za 
trgovanje z biogorivi, ki jih izda druga 
država članica, v skladu s to direktivo. Če 
država članica ne prizna dovoljenja za 
trgovanje z biogorivi, mora njena 
zavrnitev priznanja dovoljenja temeljiti na 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih merilih.

Or. en
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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 519
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Pristojni organi in registri potrdil o izvoru
1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:
(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 

registra potrdil o izvoru;
(b) izdajanje potrdil o izvoru;
(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 

izvoru;
(d) razveljavitev potrdil o izvoru;
(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.
2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave 
ali distribucije energije ali trgovine z njo.
3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih 
ima vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se 
obenem hrani le v enem registru.

Or. en
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Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje zavezujočih nacionalnih ciljev. Uspešen razvoj 
obnovljivih virov energije v Evropi je predvsem zasluga primernih 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. Potrdila o izvoru bi zato morala ostati takšna, kot jih določa 
direktiva 2001/77/ES za namen razkritja informacij o električni energiji.

Predlog spremembe 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in registri potrdil o izvoru Nacionalni sistemi podpore in mehanizmi 
prilagodljivosti

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Nacionalni sistemi podpore za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov 
so najpomembnejše sredstvo za doseganje 
ciljev, opisanih v členu 3. Države članice 
lahko izberejo različne sisteme podpore za 
energijo iz obnovljivih virov.

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;
(b) izdajanje potrdil o izvoru; 
(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;
(d) razveljavitev potrdil o izvoru;
(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.
2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave 
ali distribucije energije ali trgovine z njo.

2. Za povečanje verjetnosti uresničevanja 
ciljev in zmanjševanja stroškov lahko 
države članice uporabijo naslednje 
mehanizme prilagodljivosti:
(a) prenos statističnih količin obnovljive 
energije med državami članicami;
(b) skupno uresničevanje ciljev;
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(c) vzpostavitev skupnih sistemov podpore.
Ti mehanizmi so opisani v naslednjih 
členih.

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih 
ima vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se 
obenem hrani le v enem registru. 

Or. es

Obrazložitev

Sistemi podpore za obnovljive vire energije igrajo pomembno vlogo pri omogočanju teh virov, 
da pridobijo trenuten status znotraj EU in so zelo pomembni za prihodnji razvoj teh virov.
Kot takšne jih je treba v tej direktivi ustrezno upoštevati, saj so v predlogu Komisije le delno 
omenjeni.

Predlog spremembe 521
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in registri potrdil o izvoru Statistični prenosi med državami 
članicami

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Države članice se lahko dogovorijo za 
statističen prenos določene količine 
energije iz obnovljivih virov iz ene države 
članice v drugo. Prenesena količina se:

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, upoštevane pri 
ocenjevanju izpolnjevanja s strani države 
članice zahtev iz člena 3 v zvezi z 
nacionalnimi cilji in

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) doda h količini energije iz obnovljivih 
virov, upoštevani pri ocenjevanju 
izpolnjevanja s strani druge države 
članice zahtev iz člena 3 v zvezi z 
nacionalnimi cilji.

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;
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(d) razveljavitev potrdil o izvoru;
(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.
2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave 
ali distribucije energije ali trgovine z njo.

2. Dogovori iz odstavka 1 lahko veljajo 
eno ali več let in se sporočijo Komisiji 
najpozneje v treh mesecih po koncu 
prvega leta od začetka veljavnosti.

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih 
ima vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se 
obenem hrani le v enem registru.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen omogoča statističen prenos energije iz ene države članice v drugo. Ta klavzula naj se 
uporablja v primeru, če bi država članica presegla svoje cilje v letu 2020 in bi zato želela 
prodati presežek dovoljenja drugi državi članici.

Ravno tako bi lahko dve državi članici sprejeli dolgoročen sporazum po začetku veljavnosti te 
direktive, da se vsako leto do in vključno z letom 2020 statistično prenese določena količina 
energije. Če je sporazum zavezujoč ali ne, bo odvisno od pogojev sporazuma.

Predlog spremembe 522
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in registri potrdil o izvoru Statistični prenosi med državami 
članicami

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Države članice se lahko dogovorijo za 
statističen prenos določene količine 
energije iz obnovljivih virov iz ene države 
članice v drugo. Prenesena količina se:

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, upoštevane pri 
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ocenjevanju izpolnjevanja s strani države 
članice zahtev iz člena 3 v zvezi z 
nacionalnimi cilji; in

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) prišteje h količini energije iz 
obnovljivih virov, ki se upošteva pri 
ocenjevanju izpolnjevanja s strani druge 
države članice zahtev iz člena 3 v zvezi z 
nacionalnimi cilji.

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;
(d) razveljavitev potrdil o izvoru;
(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.
2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave 
ali distribucije energije ali trgovine z njo.

2. Dogovori iz odstavka 1 lahko veljajo 
eno ali več let in se sporočijo Komisiji 
najpozneje v treh mesecih po koncu 
prvega leta od začetka veljavnosti.

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih 
ima vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se 
obenem hrani le v enem registru.

Or. xm

Obrazložitev

Originalen predlog za trgovanje s potrdili se je izkazal za pretirano birokratskega in ovira 
države, ki imajo sistem podpore za obnovljive vire. Lahko se zgodi, da bo sprejemanje 
takšnega predloga v nasprotju z zakonodajo EU. Cilj novega predloga je isti kot cilj izvirnega 
predloga Komisije o trgovanju s potrdili o izvoru – omogoča namreč prožnost pri prenosu 
ciljev med državami članicami – hkrati pa ne ogroža nacionalnega sistema podpore in 
državam članicam dovoljuje spremljanje doseganja svojih ciljev.
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Predlog spremembe 523
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in registri potrdil o izvoru Pristojni organi in registri potrdil o izvoru 
ter dovoljenja o trgovanju z biogorivi

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnih 
registrov potrdil o izvoru in dovoljenj za 
trgovanje z biogorivi;

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) izdajanje potrdil o izvoru in potrdil za 
trgovanje z biogorivi;

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru in potrdil za trgovanje z biogorivi;

(d) razveljavitev potrdil o izvoru; (d) razveljavitev potrdil o izvoru in potrdil 
za trgovanje z biogorivi;

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil ter podobno za 
dovoljenja za trgovanje z biogorivi.

2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave ali
distribucije energije ali trgovine z njo.

2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave, 
distribucije energije ali trgovine z njo, 
proizvodnje biogoriv in prevoza prometu 
namenjenega goriva, dobave ali 
distribucije.

V nacionalnem registru potrdil o izvoru so 
evidentirana potrdila o izvoru, ki jih ima 
vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se obenem 
hrani le v enem registru.

V nacionalnih registrih potrdil o izvoru in 
dovoljenjih za trgovanje z biogorivi so 
evidentirana potrdila o izvoru/dovoljenja 
za trgovanje z biogorivi, ki jih ima vsak 
subjekt. Potrdilo o izvoru/dovoljenje za 
trgovanje z biogorivi se obenem hranita le 
v enem registru.

Or. en
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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 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil;

(aa) evidentiranje vseh obratov glede na 
to, katera potrdila izvoru in dovoljenja o 
prenosu so bila izdana v skladu s to 
direktivo;

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) izdajanje potrdil o izvoru in 
certifikatov o prenosu;

(ba) za vsak obrat iz točke (aa) evidentirati 
vrsto in znesek vseh naložbenih pomoči, ki 
so bile odobrene po začetku veljavnosti te 
uredbe in so potrebne za tehnično 
delovanje obrata;

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil;

(d) razveljavitev potrdil o izvoru; (d) razveljavitev potrdil;
(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil in 
certifikatov o prenosu, ki so bila prenesena 
na ali od vsakega od drugih pristojnih 
organov, in številu razveljavljenih potrdil.

Or. de
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Obrazložitev

Naloge pristojnih organov je treba opredeliti bolj podrobno in razširiti, da se vključijo obrati, 
glede katerih so bili izdani certifikati in pomoč prejeta.

Predlog spremembe 525
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za potrdila o izvoru in kjer 
je to ustrezno za certifikate o prenosu za 
opravljanje naslednjih nalog:

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru;

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra;

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) izdajanje;
(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;

(c) evidentiranje vseh prenosov;

(d) razveljavitev potrdil o izvoru; (d) razveljavitev;

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru, številu potrdil, ki 
so bila prenesena na ali od vsakega od 
drugih pristojnih organov, in številu 
razveljavljenih potrdil.

(e) objavo letnega poročila o številu 
potrdil, ki so bila prenesena na ali od 
vsakega od drugih pristojnih organov, in 
številu razveljavljenih potrdil.

Or. en

Predlog spremembe 526
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ za opravljanje naslednjih 
nalog:

1. Vsaka država članica določi samo en 
pristojni organ, ki je odgovoren za:
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Or. sl

Predlog spremembe 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da se prepreči podvajanje izdajanja 
potrdil, se ta lahko izdajo samo v registru 
potrdil države, v kateri se nahaja obrat. V 
primeru, kjer se obrati nahajajo na 
ozemlju več držav članic, mora zadevna 
država članica zagotoviti, da ne pride do 
podvajanja izdajanja potrdil.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo, da ne pride do podvajanja izdajanja potrdil.

Predlog spremembe 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Vsak upravljavec ima račun v registru 
potrdil. Upravljavci, ki imajo obrate v več 
kot eni državi članici, imajo račun v 
vsakem od pomembnih nacionalnih 
registrov. Prav tako ima vsak register 
račun v imenu zadevne države članice.
Dobavitelji energije in potrošniki se lahko 
prijavijo za odprtje računa.
Vsak upravljavec obrata, ki proizvaja 
obnovljivo energijo, ima pravico 
pregledati potrdila, izdana v zvezi z 
njegovim obratom, v registru potrdil. Na 
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tak način bodo upravljavci lahko 
dokazali, da je energija v njihovih obratih, 
proizvedena iz obnovljivih virov.

Or. de

Obrazložitev

Zagotavlja podrobnosti glede registra potrdil: odpre se račun za vsakega upravljavca jedrske 
elektrarne ter dobavitelje in potrošnike energije.

Predlog spremembe 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavka 1 c in d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Takoj po izdaji potrdila se zadevna 
potrdila o izvoru shranijo na račun v 
nacionalnem registru potrdil upravljavca, 
v čigar obratih je bila energija 
proizvedena.
1d. Takoj po izdaji potrdila se zadevni 
certifikati o prenosu shranijo na račun 
zadevne države članice v nacionalnem 
registru potrdil.

Or. de

Obrazložitev

S certifikatom o prenosu države članice dokazujejo svoj delež obnovljive energije, medtem ko 
proizvajalci energije, dobavitelji ali potrošniki dokazujejo s potrdilom o izvoru.
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Predlog spremembe 530
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave ali
distribucije energije ali trgovine z njo.

2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave, 
distribucije ali prenosa energije ali 
trgovine z njo.

Or. sl

Predlog spremembe 531
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ ne sme opravljati 
nobenih dejavnosti proizvodnje, dobave ali 
distribucije energije ali trgovine z njo.

2. Pristojni organ ne sme opravljati ali biti 
povezan s kakršnimi koli dejavnostmi
proizvodnje, dobave ali distribucije 
energije ali trgovine z njo.

Or. en

Obrazložitev

Izdajatelji so večinoma regulatorji (60 %), vendar je sedaj 30 % izdajateljev upravljavcev 
prenosnih omrežij, kar lahko privede do konflikta interesov.

Predlog spremembe 532
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
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so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih ima 
vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se obenem 
hrani le v enem registru.

in certifikatih o prenosu, če se zanašajo 
na mehanizme prilagodljivosti, določene v 
členu 9(1b)(a) ali (c), so evidentirana 
potrdila o izvoru in certifikati o prenosu, 
ki jih ima vsak subjekt. Vsako potrdilo o 
izvoru ali certifikat o prenosu se obenem 
hrani le v enem registru.

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in za certifikate o prenosih, če jih država članica prostovoljno izbere, 
mora biti odgovoren en pristojni organ.

Predlog spremembe 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
so evidentirana potrdila o izvoru, ki jih ima 
vsak subjekt. Potrdilo o izvoru se obenem 
hrani le v enem registru.

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
so evidentirana potrdila o izvoru in 
certifikati o prenosu, ki jih ima vsak 
subjekt. Potrdilo o izvoru ali certifikat o 
prenosu se obenem hranita le v enem 
registru.

Or. de

Obrazložitev

S certifikatom o prenosu države članice dokazujejo svoj delež obnovljive energije, medtem ko 
proizvajalci energije, dobavitelji ali potrošniki dokazujejo s potrdilom o izvoru.
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Predlog spremembe 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija določi glavnega 
administratorja, ki povezuje posamezne 
registre potrdil prek vmesnikov. Potrdila 
se prenesejo prek tega glavnega 
administratorja
(a) med državami članicami,
(b) med osebami v različnih državah 
članicah in
(c) med državo članico in osebami v drugi 
državi članici.
Glavni administrator sestavi letno 
poročilo o prenosih med posameznimi 
registri potrdil.

Or. de

Obrazložitev

Da se zagotovi nemoteno sodelovanje med nacionalnimi registri, je potrebno vzpostaviti 
glavnega administratorja.

Predlog spremembe 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Za izvajanje te direktive izda Komisija 
uredbo o standardiziranem in varnem 
sistemu za registracijo potrdil v obliki 
standardiziranih elektronskih bank 
podatkov z običajnimi podatkovnimi 
postavkami za sledenje izdajanju, imetju, 
prenosu in preklicu potrdil o izvoru in 
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certifikatov o prenosu, da se zagotovita 
javni dostop in ustrezna zaupnost ter da 
ne pride do prenosov, ki niso v skladu z 
zahtevami te direktive. Uredba se izda v 
skladu s postopki, določenimi v členu 
21(3).

Or. de

Obrazložitev

Tehnične podrobnosti sistema registra potrdil mora določiti Komisija v skladu s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Osebe ali države članice lahko 
prenesejo ali predložijo preklic potrdil o 
izvoru ali certifikatov o prenosu, ki jih 
imajo v lasti, v skladu z določbami te 
direktive.

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev.
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