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Predlog spremembe 537
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Predložitev potrdil o izvoru za 
razveljavitev
1. Potrdilo o izvoru, ki ustreza enoti 
zadevne energije, se predloži v 
razveljavitev pristojnemu organu, 
določenem v skladu s členom 7, če:
(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja 
iz obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, 
ki je vzpostavila sistem podpor;
(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o 
izvoru predloži pristojnemu organu, ki ga 
je določila država članica, ki je določila 
obveznost; ali
(c) se dobavitelj ali porabnik energije 
odloči, da bo potrdilo o izvoru uporabil za 
dokazovanje deleža ali količine obnovljive 
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energije v svojem naboru energetskih 
virov, ne da bi zahteval ugodnosti 
programa podpor v skladu s točkama (a) 
in (b); v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija, opisana v zadevnem naboru, 
porabi.
2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);
(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu. 
3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za doseganje zavezujočih nacionalnih ciljev. Uspešen razvoj 
obnovljivih virov energije (RES) v Evropi je predvsem zasluga ustreznih 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 538
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predložitev potrdil o izvoru za 
razveljavitev

Skupni projekti držav članic

1. Potrdilo o izvoru, ki ustreza enoti 
zadevne energije, se predloži v 

1. Dve ali več držav članic lahko zastavi 
skupne projekte.
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razveljavitev pristojnemu organu, 
določenem v skladu s členom 7, če:
a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja 
iz obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, 
ki je vzpostavila sistem podpor;
(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o 
izvoru predloži pristojnemu organu, ki da 
je določila država članica, ki je določila 
obveznost; ali
(c) se dobavitelj ali porabnik energije 
odloči, da bo potrdilo o izvoru uporabil za 
dokazovanje deleža ali količine obnovljive 
energije v svojem naboru energetskih 
virov, ne da bi zahteval ugodnosti 
programa podpor v skladu s točkama (a) 
in (b); v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija, opisana v zadevnem naboru, 
porabi.
2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
količini energije, proizvedene na njihovem 
ozemlju ali v skladu s členom 5(9) v tretji 
državi v katerih koli obratih, ki so pričeli 
delovati po datumu začetka veljavnosti te 
direktive ali ki so bili prenovljeni zaradi 
povečanja zmogljivosti in zgrajeni v 
okviru skupnega projekta iz odstavka 1. 
Količina energije, navedena v obvestilu, je 
mišljena kot prispevek k nacionalnemu 
cilju druge države članice za ocenjevanje 
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izpolnjevanja zahtev iz člena 3.

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu. 
3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

3. Obvestilo držav članic:

(a) opiše predlagani obrat ali opredeli 
prenovljeni obrat;
(b) natančno navede delež ali količino 
električne energije ali energije za 
ogrevanje ali hlajenje iz obrata, ki naj bi 
prispeval k nacionalnim ciljem druge 
države članice;
c) opredeli državo članico, v čigar korist je 
bilo obvestilo poslano;
(d) natančno navede obdobje, v katerem 
proizvedena energija prispeva k 
nacionalnemu cilju druge države članice.
4. Obdobje v odstavku 3(d) je izraženo v 
koledarskih letih in lahko traja dlje kot do 
leta 2020.
5. Obvestila iz tega člena se ne sme 
spremeniti ali umakniti brez soglasja 
države članice, ki ga pripravi, in države 
članice, opredeljene v skladu z odstavkom 
3(c).

Or. en

Obrazložitev

Ta člen državi članici omogoča, da lahko obnovljivo energijo, proizvedeno v novem ali 
prenovljenem obratu, ali del te energije, nameni drugi državi članici kot prispevek k njenemu 
cilju. Za to je potrebno soglasje države gostiteljice in države prejemnice, obvestilo, ki ga 
mora v zvezi s tem prejeti Komisija, pa mora vsebovati tudi pogoje, pod katerimi je bilo 
soglasje sprejeto.
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Predlog spremembe 539
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predložitev potrdil o izvoru za 
razveljavitev

Skupni projekti držav članic

1. Potrdilo o izvoru, ki ustreza enoti
zadevne energije, se predloži v 
razveljavitev pristojnemu organu, 
določenem v skladu s členom 7, če:

1. Dve ali več držav članic lahko zastavi 
skupne projekte.

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja 
iz obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, 
ki je vzpostavila sistem podpor;
(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o 
izvoru predloži pristojnemu organu, ki da 
je določila država članica, ki je določila 
obveznost; or
(c) se dobavitelj ali porabnik energije 
odloči, da bo potrdilo o izvoru uporabil za 
dokazovanje deleža ali količine obnovljive 
energije v svojem naboru energetskih 
virov, ne da bi zahteval ugodnosti 
programa podpor v skladu s točkama (a) 
in (b); v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija, opisana v zadevnem naboru, 
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porabi.
2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

2. Države članice obvestijo Komisijo o 
količini energije, proizvedene na njihovem 
ozemlju ali v skladu s členom 5(9) v tretji 
državi v katerih koli obratih, ki so pričeli 
delovati po datumu začetka veljavnosti te 
direktive ali ki so bili prenovljeni zaradi 
povečanja zmogljivosti in zgrajeni v 
okviru skupnega projekta iz odstavka 1. 
Količina energije, navedena v obvestilu, je 
mišljena kot prispevek k nacionalnemu 
cilju druge države članice za ocenjevanje 
izpolnjevanja zahtev iz člena 3.

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu. 
3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

3. Obvestilo držav članic:

(a) opiše predlagani obrat ali opredeli 
prenovljeni obrat;
(b) natančno navede delež ali količino 
električne energije ali energije za 
ogrevanje ali hlajenje iz obrata, ki naj bi 
prispeval k nacionalnim ciljem druge 
države članice;
(c) opredeli državo članico, v čigar korist 
je bilo obvestilo poslano;
(d) natančno navede obdobje, v katerem 
naj bi proizvedena energija prispevala k 
nacionalnemu cilju druge države članice.
4. Obdobje v odstavku 3(d) je izraženo v 
celih koledarskih letih in lahko traja dlje 
kot do leta 2020.
5. Obvestilo iz tega člena se ne spremeni 
ali umakne brez soglasja države članice, 
ki ga je pripravila, in države članice, 
opredeljene v skladu z odstavkom 3(c).

Or. en
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Obrazložitev

Izvirni predlog o trgovanju je preveč birokratski in bi škodoval državam, vključenim v 
programe podpore za dovajanje energije iz obnovljivih virov. Lahko bi vzbudil bojazen, da bo 
njegovo izvajanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. 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 programa 
podpore in državam članicam dovoljuje spremljanje doseganja svojih ciljev.

Predlog spremembe 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predložitev potrdil o izvoru za 
razveljavitev

Statistični prenosi med državami 
članicami

1. Potrdilo o izvoru, ki ustreza enoti 
zadevne energije, se predloži v 
razveljavitev pristojnemu organu, 
določenem v skladu s členom 7, če:

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) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja 
iz obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, 
ki je vzpostavila sistem podpor;

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

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o 
izvoru predloži pristojnemu organu, ki ga 
je določila država članica, ki je določila 
obveznost;

(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; 
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(c) se dobavitelj ali porabnik energije 
odloči, da bo potrdilo o izvoru uporabil za 
dokazovanje deleža ali količine obnovljive 
energije v svojem naboru energetskih 
virov, ne da bi zahteval ugodnosti 
programa podpor v skladu s točkama (a) 
in (b); v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija, opisana v zadevnem naboru, 
porabi.
2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

2. Dogovori iz odstavka 1 lahko veljajo 
vsaj eno leto. O njih se najkasneje v treh 
mesecih po koncu prvega leta, v katerem 
so začeli veljati, obvesti Komisija.

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu. 
3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

Or. en

Predlog spremembe 541
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Potrdilo o izvoru, ki ustreza enoti 
zadevne energije, se predloži v 
razveljavitev pristojnemu organu, 
določenem v skladu s členom 7, če:

1. Ciljni element potrdila o izvoru, ki 
ustreza enoti zadevne energije, se predloži 
v razveljavitev pristojnemu organu, 
določenem v skladu s členom 7, če:

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo bi bilo treba pojasniti in izrecno poudariti, da v primeru, ko je bil ciljni element
potrdila o izvoru razveljavljen (npr. ker je bil obrat deležen neke oblike podpore), to ne 
vključuje razveljavitve drugih elementov potrdila o izvoru (razkritje v zvezi s certificiranjem 
proizvodnje/sestavo goriv), ki se še vedno lahko ločeno tržijo.

Predlog spremembe 542
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, ki 
je vzpostavila sistem podpor;

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora iz programa podpore, kakor je 
opredeljen v členu 2(h); v tem primeru se 
potrdilo predloži pristojnemu organu, ki ga 
je določila država članica, ki je vzpostavila 
sistem podpor;

Or. en

Obrazložitev

Predlagana direktiva vključuje opredelitev izraza „program podpore“ v členu 2(h), člen 
8(1)(a) pa ponuja drugačno opredelitev in se zdi primeren za zagotovitev skladnosti med 
njima.

Predlog spremembe 543
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se za proizvodnjo enote električne (a) se za proizvodnjo enote električne 
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energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, ki 
je vzpostavila sistem podpor;

energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora iz programa podpore, kakor je 
opredeljen v členu 2h; v tem primeru se 
potrdilo predloži pristojnemu organu, ki ga 
je določila država članica, ki je vzpostavila 
sistem podpor;

Or. sl

Predlog spremembe 544
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja 
iz obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, ki 
je vzpostavila sistem podpor;

(a) se za proizvodnjo enote energije iz 
obnovljivih virov energije prejema podpora 
v obliki plačil tarif za dovajanje toka, plačil 
premij, znižanj davkov ali plačil, ki 
izhajajo iz javnih razpisov; v tem primeru 
se potrdilo predloži pristojnemu organu, ki 
ga je določila država članica, ki je 
vzpostavila sistem podpor;

Or. en

Obrazložitev

Če je bil ciljni element potrdila o izvoru razveljavljen (npr. ker je bil obrat deležen neke 
oblike podpore), to ne vključuje razveljavitve drugih elementov potrdila o izvoru (razkritje v 
zvezi s certificiranjem proizvodnje/sestavo goriv), ki se še vedno lahko ločeno tržijo.
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Predlog spremembe 545
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, ki 
je vzpostavila sistem podpor;

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 1 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, ki 
je vzpostavila sistem podpor;

Or. de

Obrazložitev

Najmanjša zmogljivost 5 MWth za certificiranje termalnih obratov je previsoka in bi jo bilo 
treba zmanjšati na 1 MWth.

Predlog spremembe 546
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica, ki 

(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja iz 
obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov, zelenih 
certifikatov ali plačil, ki izhajajo iz javnih 
razpisov; v tem primeru se potrdilo 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, ki je vzpostavila 
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je vzpostavila sistem podpor; sistem podpor;

Or. en

Obrazložitev

Nordijski sistem je bolj naklonjen metodi zelenih certifikatov in dovoljenih državnih subvencij 
kot pa nemški različici tarif na dovajanje toka. Oba sistema veljata za ustrezna in bi morala 
še naprej vzporedno obstajati. 

Predlog spremembe 547
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o 
izvoru predloži pristojnemu organu, ki ga 
je določila država članica, ki je določila 
obveznost; ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagana direktiva vključuje opredelitev izraza „program podpore“ v členu 2(h), člen 
8(1)(a) pa ponuja drugačno opredelitev in se zdi primeren za zagotovitev skladnosti med 
njima.
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Predlog spremembe 548
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, ki je določila 
obveznost; ali

(b) se enota energije, proizvedena iz 
obnovljivih virov energije, upošteva pri 
ocenjevanju izpolnjevanja obveznosti 
obrata glede obnovljive energije; v tem 
primeru se potrdilo o izvoru predloži 
pristojnemu organu, ki ga je določila 
država članica, ki je določila obveznost;

Or. en

Obrazložitev

Če je bil ciljni element potrdila o izvoru razveljavljen (npr. ker je bil obrat deležen neke 
oblike podpore), to ne vključuje razveljavitve drugih elementov potrdila o izvoru (razkritje v 
zvezi s certificiranjem proizvodnje/sestavo goriv), ki se še vedno lahko ločeno tržijo.

Predlog spremembe 549
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, ki je določila 

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 1 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, ki je določila 
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obveznost; ali obveznost; ali

Or. de

Obrazložitev

Najmanjša zmogljivost 5 MWth za certificiranje termalnih obratov je previsoka in bi jo bilo 
treba zmanjšati na 1 MWth.

Predlog spremembe 550
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, ki je določila 
obveznost; ali

(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
kadar je obveznosti dovoljeno izpolnjevati 
s potrdili o izvoru, upošteva pri 
ocenjevanju izpolnjevanja obveznosti 
obrata glede obnovljive energije; v tem 
primeru se potrdilo o izvoru predloži 
pristojnemu organu, ki ga je določila 
država članica, ki je določila obveznost; ali

Or. en

Obrazložitev

Da se omogoči nenehen razvoj nordijskega sistema in dolgoročna vlaganja v alternativne 
obnovljive vire energije.
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Predlog spremembe 551
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se dobavitelj ali porabnik energije 
odloči, da bo potrdilo o izvoru uporabil za 
dokazovanje deleža ali količine obnovljive 
energije v svojem naboru energetskih 
virov, ne da bi zahteval ugodnosti 
programa podpor v skladu s točkama (a) 
in (b); v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija, opisana v zadevnem naboru, 
porabi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo bi bilo treba pojasniti in izrecno poudariti, da v primeru, ko je bil ciljni element
potrdila o izvoru razveljavljen (npr. ker je bil obrat deležen neke oblike podpore), to ne 
vključuje razveljavitve drugih elementov potrdila o izvoru (razkritje v zvezi s certificiranjem 
proizvodnje/sestavo goriv), ki se še vedno lahko ločeno tržijo.

Predlog spremembe 552
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Komponenta potrdila o izvoru, ki se 
nanaša na razkritje v zvezi s 
certificiranjem proizvodnje/sestavo goriv 
in ustreza enoti zadevne energije, se 
predloži v razveljavitev pristojnemu 
organu, imenovanemu v skladu s členom 
7, kadar namerava dobavitelj energije ali 
porabnik energije potrdilo o izvoru 
uporabiti za dokazovanje deleža ali 
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količine obnovljive energije v sestavi 
goriva; v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija iz zadevnega nabora porabi.
Obe komponenti potrdila o izvoru se 
lahko razveljavita neodvisno druga od 
druge, razveljavitev ciljne komponente pa 
nima nobenega vpliva na drugo 
komponento, ki se še vedno lahko prenaša 
ločeno.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo bi bilo treba pojasniti in izrecno poudariti, da v primeru, ko je bil ciljni element
potrdila o izvoru razveljavljen (npr. ker je bil obrat deležen neke oblike podpore), to ne 
vključuje razveljavitve drugih elementov potrdila o izvoru (razkritje v zvezi s certificiranjem 
proizvodnje/sestavo goriv), ki se še vedno lahko ločeno tržijo.

Predlog spremembe 553
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Element potrdila o izvoru, ki se 
nanaša na razkritje v zvezi s 
certificiranjem proizvodnje/sestavo goriv 
in ustreza enoti zadevne energije, se 
predloži v razveljavitev pristojnemu 
organu, imenovanemu v skladu s členom 
7, kadar namerava dobavitelj energije ali 
porabnik energije potrdilo o izvoru 
uporabiti za dokazovanje deleža ali 
količine obnovljive energije v sestavi 
goriva; v tem primeru se potrdilo o izvoru 
predloži pristojnemu organu, ki ga je 
določila država članica, v kateri se 
energija iz zadevnega nabora porabi.
Oba elementa potrdila o izvoru se lahko 
razveljavita neodvisno drug od drugega, 
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razveljavitev ciljnega elementa pa nima 
nobenega vpliva na drug element, ki se še 
vedno lahko prenaša ločeno.

Or. en

Obrazložitev

Ker bi morala potrdila o izvoru vsebovati dva elementa, za katera lahko veljajo različne 
transakcije, se mora to odražati v pravilih za njihovo razveljavitev.

Predlog spremembe 554
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

črtano

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.

Or. de

Obrazložitev

Omejevanje tržnih možnosti udeleženca na trgu je nezdružljivo z učinkovitim trgovanjem s 
potrdili o izvoru. Še zlasti dodelitev vseh potrdil o izvoru enemu obratu skozi vso njegovo 
življenjsko dobo ('lock-in clause') je nezdružljiva s ciljem likvidnega trgovanja. Isto velja za 
izključitev ustvarjanja rezerv (prenos v naslednje obdobje) iz izvirne verzije člena 8(3).
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Predlog spremembe 555
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

črtano

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.

Or. it

Obrazložitev

Dejstvo, da se morajo potrdila o izvoru za določen obrat ves čas njegovega obratovanja 
uporabljati v isti državi članici, upravljavcem omejuje svobodno izbiro glede trgov. Izključuje 
možnost uporabe potrdil o izvoru za obrate, ki za doseganje nacionalnih ciljev niso več 
potrebni. Stališče držav članic in upravljavcev je, da bo zato možnost prenosa potrdil z ene 
države članice na drugo še dodatno zmanjšana.

Predlog spremembe 556
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

črtano

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.

Or. en
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Obrazložitev

Ta klavzula bi pomenila, da bi bili proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov, ki 
energijo izvažajo iz ene države članice v drugo, primorani tej državi članici energijo 
dobavljati ves čas obratovanja svojega obrata. Za omenjene proizvajalce bi bilo to pravilo 
preveč togo in v popolnem nasprotju s ciljem vzpostavitve dobro delujočega, učinkovitega 
trgovanja z obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 557
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

črtano

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Ta klavzula bi pomenila, da bi bili proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov, ki 
energijo izvažajo iz ene države članice v drugo, primorani tej državi članici energijo 
dobavljati ves čas obratovanja svojega obrata. Za omenjene proizvajalce bi bilo to pravilo 
preveč togo in v popolnem nasprotju s ciljem vzpostavitve dobro delujočega, učinkovitega 
trgovanja z obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 558
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je upravljavec obrata predložil eno črtano
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ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);
(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da bi bila vsa bodoča proizvodnja vezana na sedanji program podpore (dovajanje
toka), bi pomenila nepotrebno oviro bodoči uskladitvi teh programov.

Predlog spremembe 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o izvoru pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b);

črtano

(a) zahteva potrdilo o izvoru v skladu s 
členom 6(1) za vso prihodnjo proizvodnjo 
obnovljivih virov energije iz istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o izvoru v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.

Or. de

Obrazložitev

S predlaganimi spremembami postane razveljavitev potrdil o izvoru za obrate, ki prejemajo 
pomoč, odvečna.
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Predlog spremembe 560
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki želijo vzpostaviti skupni 
trg za potrdila o izvoru, se lahko odločijo, 
da tega odstavka ne bodo upoštevale.

Or. en

Obrazložitev

Ta klavzula bi pomenila, da bi bili proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov, ki 
energijo izvažajo iz ene države članice v drugo, primorani tej državi članici energijo 
dobavljati ves čas obratovanja svojega obrata. Za omenjene proizvajalce bi bilo to pravilo 
preveč togo in v popolnem nasprotju s ciljem vzpostavitve dobro delujočega, učinkovitega 
trgovanja z obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kjer se potrdilo o prenosu razveljavi, 
se energija, na katero se nanaša, vključi v 
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji iz 
člena 10(b).

Or. de

Obrazložitev

Potrdila o prenosu naj bi državam članicam zagotovila dokaze o deležu obnovljive energije v 
državah članicah, potrdila o izvoru pa dokaze o proizvajalcih, dobaviteljih in porabnikih 
električne energije.
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Predlog spremembe 562
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Omejevanje tržnih možnosti udeleženca na trgu je nezdružljivo z učinkovitim trgovanjem s 
potrdili o izvoru. Še zlasti dodelitev vseh potrdil o izvoru enemu obratu skozi vso njegovo 
življenjsko dobo ('lock-in clause') je nezdružljiva s ciljem likvidnega trgovanja. Isto velja za 
izključitev ustvarjanja rezerv (prenos v naslednje obdobje) iz izvirne verzije člena 8(3).

Predlog spremembe 563
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

črtano

Or.  en

Obrazložitev

Najbolje bi bilo, da potrdilo o izvoru ne bi veljalo le za omejeno obdobje. V praksi mora biti 
njegova življenjska doba morda omejena, vendar nikakor ne na manj kot eno leto, saj bi to 
proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov močno omejilo izbiro pri trženju potrdil 
o izvoru. 
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Predlog spremembe 564
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri programu podpore, ki upošteva trgovanje s potrdili o izvoru, bi to močno oviralo 
delovanje trga.

Predlog spremembe 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

3. Potrdila o izvoru se morajo predložiti
pristojnemu organu v razveljavitev 
najpozneje v dveh letih po datumu izdaje.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi prožnosti bi bilo treba rok podaljšati na dve leti. 
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Predlog spremembe 566
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
2 leti po datumu izdaje.

Or. en

Obrazložitev

Najbolje bi bilo, da potrdilo o izvoru ne bi veljalo le za omejeno obdobje. V praksi mora biti 
njegova življenjska doba morda omejena, vendar nikakor ne na manj kot eno leto, saj bi to 
proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov močno omejilo izbiro pri trženju potrdil 
o izvoru. 

Predlog spremembe 567
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

3. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
2 leti po datumu izdaje.

Or. en

Obrazložitev

Eno leto bi proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov omejilo izbiro pri trženju 
potrdil o izvoru. 
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Predlog spremembe 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko dovolijo prenos 
potrdil o izvoru, predloženih v skladu z 
odstavkom 1(a) in (b), med subjekti v tej 
državi članici za dokazovanje deleža ali 
količine obnovljive energije v svojem 
naboru energetskih virov. Dobavitelj ali 
porabnik energije, ki potrdila o izvoru 
uporabi za dokazovanje deleža obnovljive 
energije v svojem naboru energetskih 
virov, ta potrdila predloži pristojnemu 
organu v razveljavitev.

Or. en

Obrazložitev

Navedbe iz člena 8.1a in 8.1b omejujejo trgovanje z razkritji. Verjetno se bo namesto tega 
uveljavila trgovina z zeleno električno energijo samo. Fizična trgovina bi lahko povzročila 
nepotrebno prezasedenost v omrežju in izkrivljanje trga z električno energijo. To se lahko 
razreši tako, da se omogoči trgovanje na nacionalni ravni s potrdili o izvoru, ki so bila že 
predložena v skladu s členi 8.1a in 8.1b.

Predlog spremembe 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar se v primeru električne energije 
potrdilo o izvoru razveljavi, se razume, da 
je bil dokaz o deležu obnovljive energije v 
celotnem naboru energetskih virov 
zagotovljen v skladu s členom 3, 
odstavkom 6(a) direktive 2003/54/ES.
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Or. de

Obrazložitev

Potrdilo o izvoru bi se moralo uporabljati za izpolnjevanje zahtev v zvezi z dokazovanjem iz 
direktive o notranjem trgu z električno energijo.

Predlog spremembe 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Potrdilo o izvoru se lahko razveljavi 
samo enkrat. Prenos razveljavljenega 
potrdila o izvoru ni več mogoč.

Or. de

Obrazložitev

V pojasnitev.

Predlog spremembe 571
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Predložitev potrdil o prenosu za 

razveljavitev
1. Države članice, ki izberejo programe iz 
člena 9(1b)(a), ker menijo, da so 
zanesljivi, zahtevajo, da se potrdilo o 
prenosu za zadevno enoto energije 
predloži v razveljavitev pristojnemu 
organu, določenemu v skladu s členom 7, 
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če:
(a) se za proizvodnjo enote električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali 
proizvodnjo enote ogrevanja ali hlajenja 
iz obnovljivih virov energije v obratu z 
zmogljivostjo najmanj 5 MWth prejema 
podpora v obliki plačil tarif za dovajanje 
toka, plačil premij, znižanj davkov ali 
plačil, ki izhajajo iz javnih razpisov; v tem 
primeru se potrdilo o prenosu predloži 
pristojnemu organu, ki ga je določila 
država članica, ki je vzpostavila sistem 
podpore;
(b) se enota električne energije, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije, 
ali enota ogrevanja ali hlajenja, 
proizvedena iz obnovljivih virov energije v 
obratu z zmogljivostjo najmanj 5 MWth, 
upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
obveznosti obrata glede obnovljive 
energije; v tem primeru se potrdilo o 
prenosu predloži pristojnemu organu, ki 
ga je določila država članica, ki je 
določila obveznost;
2. Za namene iz odstavka 1 lahko države 
članice zahtevajo, da se potrdilo o prenosu 
predloži pristojnemu organu skupaj s 
potrdilom o izvoru, ki je bilo izdano za 
zadevno enoto energije.
3. Države članice upravljavcem tudi 
omogočijo, da potrdila o prenosu 
prostovoljno predložijo pristojnemu 
organu v razveljavitev, npr. da bi 
zagotovili dodatnost proizvoda zelene 
energije, ponujenega porabnikom.
4. Pristojni organ potrdila o izvoru, 
predložena v skladu z odstavkoma 1 in 3 
ter členom 8(1a), takoj razveljavi. 
5. Potrdila o izvoru se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev 
pozneje kot 1 leto po datumu izdaje.

Or. en



PE409.384v01-00 30/123 AM\730537SL.doc

SL

Obrazložitev

Državam članicam, ki izberejo katere od programov prilagodljivosti, lahko potrdila o 
prenosu služijo kot sredstvo za ugotavljanje prenosov. 

Predlog spremembe 572
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
1. Ko zakoniti lastnik pristojnemu organu, 
določenemu v skladu s členom 7, predloži 
v razveljavitev dovoljenje za trgovanje z 
biogorivi, država članica: 
(a) kadar se za biogorivo prejema podpora 
v obliki davčnih spodbud, znižanj davkov, 
plačil premij ali plačil, ki izhajajo iz 
javnih razpisov, zagotovi, da se dovoljenje 
za trgovanje z biogorivom predloži 
pristojnemu organu, določenemu s strani 
države članice, ki je vzpostavila sistem 
podpore;
(b) zagotovi, da vsako s tem povezano in 
na ta način zbrano finančno podporo 
prejmejo subjekti, ki predložijo v 
razveljavitev dovoljenje za trgovanje z 
biogorivi;
(c) kadar  želi dobavitelj dovoljenje za 
trgovanje z biogorivi uporabiti za 
izpolnitev obveznosti, ki jo v zvezi z 
biogorivi nalaga država članica, zagotovi, 
da se to dovoljenje predloži pristojnemu 
organu, ki ga je določila država članica.
2. Dovoljenja za trgovanje z biogorivi 
veljajo 2 leti po datumu izdaje.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 573
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Prenos potrdil o izvoru

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.
2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 
Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
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takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.
3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.
Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.
4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 
Komisija te informacije objavi.
5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
izvoru med državami članicami ter stroške 
in koristi takega prenosa. Po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge. 

Or. en

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.
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Predlog spremembe 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Prenos potrdil o izvoru

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.
2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 
Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.
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3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.
Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.
4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 
Komisija te informacije objavi.
5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
izvoru med državami članicami ter stroške 
in koristi takega prenosa. Po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge.

Or. en

Predlog spremembe 575
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos potrdil o izvoru Skupni projekti držav članic
1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 

1. Dve ali več držav članic lahko zastavi 
skupne projekte.
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razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.
2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 

2. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
zavezujoče usmeritve iz dela B Priloge I,
lahko v skladu s členom 5(9) obvestijo 
Komisijo o katerih koli obratih ali 
predlaganih obratih na njihovem ozemlju 
ali v tretji državi, ki so pričeli delovati po 
datumu začetka veljavnosti te direktive ali 
ki so bili prenovljeni zaradi povečanja 
zmogljivosti in zgrajeni v okviru skupnega 
projekta iz odstavka 1. Količina energije, 
navedena v obvestilu, je mišljena kot 
prispevek k nacionalnemu cilju druge 
države članice za ocenjevanje 
izpolnjevanja zahtev iz člena 3.

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.
3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Obvestilo držav članic:

(a) opredeli in opiše predlagani obrat;
(b) natančno navede delež ali količino 
električne energije ali ogrevanja ali 
hlajenja iz obrata, ki naj bi prispeval k 
nacionalnim ciljem druge države članice;
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(c) opredeli državo članico, v čigar korist 
je bilo obvestilo poslano;
(d) natančno navede obdobje, v katerem 
naj bi proizvedena energija prispevala k 
nacionalnemu cilju druge države članice.

Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.
4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 

4. Obdobje v odstavku 3(d) je izraženo v 
celih koledarskih letih in lahko traja dlje 
kot do leta 2020. 

Komisija te informacije objavi. 4a. Obvestilo iz tega člena lahko Komisija 
spremeni ali umakne v primeru, ko delež 
energije iz obnovljivih virov ni enak ali ne 
presega okvirne usmeritve iz dela B 
Priloge I. 

5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
izvoru med državami članicami ter stroške 
in koristi takega prenosa. Po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge.

5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede skupnih 
projektov držav članic ter stroške in koristi 
takega prenosa. Po potrebi Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži predloge.

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 576
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos potrdil o izvoru Učinki skupnih projektov držav članic
1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

1. V zadnjih treh mesecih vsakega leta 
znotraj obdobja, določenega v členu 
8(3)(d), države članice izdajo obvestilo, ki 
so ga pripravile v skladu s členom 8; v 
njem navedejo: 

(a) celotno količino električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, 
proizvedene med letom iz obnovljivih virov 
energije v obratu, navedenem v obvestilu 
iz člena 8; in
(b) količino električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, 
proizvedene med letom iz obnovljivih virov 
energije v tem obratu in namenjene za 
prispevek k nacionalnim ciljem druge 
države članice v skladu s pogoji iz 
obvestila.

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 

2. Država članica pošlje obvestilo državi 
članici, v korist katere je bilo pripravljeno, 
in Komisiji.

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
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državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.
3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive glede doseganja nacionalnih 
ciljev se količina električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje iz 
obnovljivih virov, navedene v skladu z 
odstavkom 1(b):

Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, upoštevane pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev s strani 
države članice, ki je izdala obvestilo iz 
odstavka 1; in
(b) doda količini energije iz obnovljivih 
virov, upoštevani pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev s strani države 
članice, ki je prejela obvestilo iz odstavka 
2.

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 
Komisija te informacije objavi.
5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
izvoru med državami članicami ter stroške 
in koristi takega prenosa. Po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge.

Or. en
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Obrazložitev

Ta člen se uporabi za potrditev količine obnovljive energije, ki se vsako leto odšteje od 
celotne količine energije države gostiteljice in doda celotni količini energije države 
prejemnice. Država gostiteljica potrditev posreduje v pismu. Pismo se pošlje, če obstaja 
dogovor – država gostiteljica si ne pridržuje nobenih pravic.

Predlog spremembe 577
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos potrdil o izvoru Učinki skupnih projektov držav članic
1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

1. V zadnjih treh mesecih vsakega leta 
znotraj obdobja, določenega v členu 
8(3)(d), države članice izdajo obvestilo, ki 
so ga pripravile v skladu s členom 8(2); v 
njem navedejo: 

(a) celotno količino električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, 
proizvedene med letom iz obnovljivih virov 
energije v obratu, navedenem v obvestilu 
iz člena 8; in
(b) količino električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, 
proizvedene med letom iz obnovljivih virov 
energije v tem obratu in namenjene 
prispevku k nacionalnim ciljem druge 
države članice v skladu s pogoji iz 
obvestila.

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 

2. Država članica pošlje obvestilo Komisiji 
in državi članici, v korist katere je bilo 
pripravljeno.
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članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 
Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.
3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive glede doseganja nacionalnih 
ciljev se količina električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje iz 
obnovljivih virov, navedene v skladu z 
odstavkom 1(b):

Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, upoštevane pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev s strani 
države članice, ki je izdala obvestilo iz 
odstavka 1; in
(b) doda količini energije iz obnovljivih 
virov, upoštevani pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev s strani države 
članice, ki je prejela obvestilo iz odstavka 
2.

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 
Komisija te informacije objavi.
5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
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izvoru med državami članicami ter stroške 
in koristi takega prenosa. Po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge.

Or. en

Obrazložitev

Izvirni predlog o trgovanju je preveč birokratski in bi škodoval državam, vključenim v 
programe podpore za dovajanje energije iz obnovljivih virov. Lahko bi vzbudil bojazen, da bo 
njegovo izvajanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. 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 programa 
podpore in državam članicam dovoljuje spremljanje doseganja svojih ciljev.

Predlog spremembe 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I, 
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da potrdila o 
prenosu prenesejo v register potrdil druge 
države članice. Takšno potrjevanje 
prenosa takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

Or. de

Obrazložitev

Potrdila o prenosu naj bi državam članicam zagotovila dokaze o deležu obnovljive energije v 
državah članicah, potrdila o izvoru pa dokaze o proizvajalcih, dobaviteljih in porabnikih 
električne energije.
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Predlog spremembe 579
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I,
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

1. Države članice lahko od pristojnih 
organov, določenih v skladu s členom 7, 
zahtevajo, da v skladu s členom 6(2) 
prenesejo potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

Or. de

Obrazložitev

Prožni mehanizmi so potrebni predvsem pri proizvodnji električne energije. Izkušnja Nemčije 
kaže, da je na področju ogrevanja in hlajenja učinkovita kombinacija ureditve v gradbenem 
sektorju in mehanizmov spodbujanja preko naložbenih podpor. Prožnejši sistem omogoča tudi 
doseganje ciljev in vmesnih ciljev, določenih v direktivi, zato ne bi smel biti od njih odvisen. 
Način, kako bodo cilji doseženi, morajo izbrati države članice.

Predlog spremembe 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od 
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I,
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 

1. Države članice lahko od pristojnih 
organov, določenih v skladu s členom 7, 
zahtevajo, da prenesejo potrdila o izvoru, 
predložena v razveljavitev na podlagi člena 
8(1), na drugo državo članico. Taka 
potrdila o izvoru takoj razveljavi pristojni 
organ v državi prejemnici.
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drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

Or. en

Predlog spremembe 581
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju enak ali večji od
okvirne usmeritve iz dela B Priloge I,
lahko od pristojnih organov, določenih v 
skladu s členom 7, zahtevajo, da prenesejo 
potrdila o izvoru, predložena v 
razveljavitev na podlagi člena 8(1), na 
drugo državo članico. Taka potrdila o 
izvoru takoj razveljavi pristojni organ v 
državi prejemnici.

1. Države članice, katerih delež energije iz 
obnovljivih virov je bil enak ali večji od 
zahtev iz njihovega nacionalnega 
akcijskega načrta, lahko od pristojnih 
organov, določenih v skladu s členom 7, 
zahtevajo, da prenesejo potrdila o izvoru, 
predložena v razveljavitev na podlagi člena 
8(1), na drugo državo članico. Taka 
potrdila o izvoru takoj razveljavi pristojni 
organ v državi prejemnici.

Or. de

Predlog spremembe 582
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V odsotnosti vseevropskega programa 
pomoči in da bi zagotovili, da bodo 
nacionalni programi podpore učinkovito 
sledili ciljem te direktive, se države članice 
lahko odločijo, ali in v kolikšni meri bodo 
za energijo iz obnovljivih virov, 
proizvedeno v drugih državah članicah, 
d o v o l i l e  izkoristiti svoj nacionalni 
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program podpore, ter  ali in v kolikšni 
meri bodo za energijo iz obnovljivih virov, 
proizvedeno na njihovem ozemlju, 
dovolile izkoristiti nacionalni program 
podpore drugih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Ključni element za spodbujanje obnovljivih energij so programi podpore, vzpostavljeni v 
državah članicah. Ti programi morajo največ prispevati k doseganju ciljev ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti.

Predlog spremembe 583
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice dosežejo najmanj 80 % 
svojih nacionalnih ciljev z domačo rabo 
električne energije, ogrevanja in hlajenja 
iz obnovljivih virov energije. Za preostalih 
20 % svojih nacionalnih ciljev lahko 
države članice uporabijo mehanizme 
prožnosti, naštete v tem členu.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bodo morale večino svojih ciljev glede energije iz obnovljivih virov doseči 
doma, vključno s fizičnim uvozom takšne energije.



AM\730537SL.doc 45/123 PE409.384v01-00

SL

Predlog spremembe 584
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor.

črtano

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I.
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. de

Obrazložitev

Trgovanje preko subjektov bi spodkopalo nacionalne strategije spodbujanja in povzročilo 
dvig cen uporabe obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 585
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor.

črtano

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I.
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. nl

Obrazložitev

Nesmiselno je, da se na evropskem internem trgu s plinom in električno energijo državam 
članicam dovoli omejevanje prenosa potrdil o izvoru med državami članicami. Poleg tega 
takšne omejitve niso v skladu s tretjim energetskim paketom, s katerim se želi ravno 
spodbujati čezmejno trgovanje z energijo.
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Predlog spremembe 586
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 

črtano

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme po členu 9(2) so prešibke in mnogokrat neuporabne. Zato bi bilo treba člen 9(2) 
izpustiti, člen 9(3) pa temu primerno spremeniti. 
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Predlog spremembe 587
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 

2. Subjekti lahko potrdila o izvoru 
prenesejo le na državo članico, ki jo sami 
izberejo. Prenos potrdil o izvoru z enega 
subjekta na drugega ni mogoč. Ta 
določba ne zajema subjektov, ki za države 
članice opravljajo naloge v smislu plačil 
premij v skladu o odstavkom 3. 

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos
potrdil o izvoru oviral njihovo Prejšnji 
sistem sposobnost za izpolnjevanje določb 
člena 3(1) ali zagotovitev, da je delež 
energije iz obnovljivih virov enak ali večji 
od okvirne usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. de

Obrazložitev

Vpliva, ki ga ima trgovanje s potrdili o izvoru med posameznimi subjekti, ni možno ustrezno 
predvideti. Slaba izkušnja pri trgovanju z emisijami se ne bi smela ponoviti –  tudi tu je prišlo 
do nepredvidljivih oziroma neželenih posledic, kot je ustvarjanje nepričakovanih dobičkov.
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Predlog spremembe 588
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor.

2. Države članice vzpostavijo sistem za 
prenos potrdil o izvoru na subjekte v 
drugih državah članicah ali z njih.

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I. 
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. it

Obrazložitev

Omejitve za prenose med subjekti bi lahko zmanjšale obseg, v katerem lahko trgovanje 
prispeva k doseganju nacionalnih ciljev. Poleg tega se zdi, da takšne določbe niso združljive z 
besedilom same direktive, po kateri se lahko potrdila o izvoru, ki se nanašajo na obstoječe 
obrate, izmenjujejo med državami. Sistem predhodnih dovoljenj se zdi v celoti stvar izbire, 
glede na to, da Komisija sprejetja takšnega sistema ne more zavrniti.
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Predlog spremembe 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos potrdil o izvoru na zadevno državo 
članico ali z nje oviral njihovo sposobnost, 
da zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, ali omejeval dosego 
okoljskih ciljev, ki so podlaga njihovega 
programa podpor. 

2. Države članice lahko potrdila o prenosu 
prenesejo tudi na subjekte, če so izdana za 
energijo, proizvedeno v obratih, ki so 
začeli delovati po 1. januarju 2005. 
Dodeljevanje teh potrdil subjektom poteka 
po preglednem in nediskriminatornem 
postopku javnih naročil.

Države članice lahko predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o izvoru na subjekte v drugih 
državah članicah, če je v odsotnosti 
takega sistema verjetno, da bi prenos 
potrdil o izvoru oviral njihovo sposobnost 
za izpolnjevanje določb člena 3(1) ali 
zagotovitev, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od okvirne 
usmeritve iz dela B Priloge I.
Sistem predhodnih dovoljenj ne sme biti 
sredstvo samovoljne diskriminacije.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razlike med potrdili o prenosu in potrdili o izvoru je sistem izdajanja predhodnih 
dovoljenj odveč.
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Predlog spremembe 590
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

črtano

Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.

Or. de

Obrazložitev

Trgovanje preko subjektov bi spodkopalo nacionalne strategije spodbujanja in povzročilo 
dvig cen uporabe obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 591
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Države članice dodelijo premijo za 
prenos potrdil o izvoru za subjekte v 
skladu s prvim stavkom odstavka 2. 
Države članice vsako leto določijo višino 
premije za potrdila o izvoru za subjekte ob 
upoštevanju stopnje razvoja obnovljivih 
virov energije. Pri tem sledijo okviru, ki 
ga mora določiti Komisija, in za premije 
uporabijo degresivni sistem. Premija se v 
skladu s členom 6(2)(a) razlikuje glede na 
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vir energije, naveden v potrdilu o izvoru.
Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.

Or. de

Obrazložitev

Vpliva, ki ga ima trgovanje s potrdili o izvoru med posameznimi subjekti, ni možno ustrezno 
predvideti. Slaba izkušnja pri trgovanju z emisijami se ne bi smela ponoviti – tudi tu je prišlo 
do nepredvidljivih oziroma neželenih posledic, kot je ustvarjanje nepričakovanih dobičkov.

Predlog spremembe 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Z odstopanjem od določb člena 7(4) se 
lahko države članice pred začetkom 
obratovanja nekega obrata, ki proizvaja 
energijo iz obnovljivih virov, dogovorijo z 
drugimi državami članicami ali bodočimi 
upravljavci tega obrata za prenos potrdil 
takoj po izdaji potrdila državi članici ali 
upravljavcu. Takšni dogovori so lahko 
časovno omejeni.

Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli 
takega prenosa.

Or. de

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da potrdila o prenosu pridobijo preko sporazumov z 
drugimi državami članicami ali upravljavci naprav.
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Predlog spremembe 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Ta izjava omejuje trgovanje z razkritji. Verjetno se bo namesto tega uveljavila trgovina z 
zeleno električno energijo samo. Fizična trgovina bi lahko povzročila nepotrebno 
prezasedenost v omrežju in izkrivljanje trga z električno energijo.

Predlog spremembe 594
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah.

Or. it

Obrazložitev

Omejitve za prenose med subjekti bi lahko zmanjšale obseg, v katerem lahko trgovanje 
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prispeva k doseganju nacionalnih ciljev. Poleg tega se zdi, da takšne določbe niso združljive z 
besedilom same direktive, po kateri se lahko potrdila o izvoru, ki se nanašajo na obstoječe 
obrate, izmenjujejo med državami. Sistem predhodnih dovoljenj se zdi v celoti stvar izbire, 
glede na to, da Komisija sprejetja takšnega sistema ne more zavrniti.

Predlog spremembe 595
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah.

Or. sl

Predlog spremembe 596
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Z odstopanjem od določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo brez omejitev med 
subjekti v različnih državah članicah, če 

(a) se ne uporabljajo za doseganje 
nacionalnih ciljev iz te direktive ali 
(b) prihajajo iz obratov, ki ne prejemajo 
ali niso prejeli nobene pomoči in so pričeli 
obratovati po januarju 2005.
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Or. de

Obrazložitev

Trgovanje s potrdili o izvoru, ki se lahko uporabijo za doseganje nacionalnih ciljev, bi 
načeloma moralo biti dovoljeno le državam, če ne gre za nove obrate, ki ne prejemajo nobene 
pomoči. V nasprotnem primeru bi zasebno financirane naprave državam prinesle koristi ali 
prihodek, ki ne bi bil nikoli kompenziran (pozitivni zunanji prihodek) in bi tako predstavljal 
klasičen primer tržnega neuspeha, ki bi bil velika ovira naložbenim dejavnostim v projekte na 
meji ekonomske donosnosti (npr. vodna in vetrna energija).

Predlog spremembe 597
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – Pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Države članice lahko dovolijo, da se 
potrdila o izvoru prenašajo med subjekti v 
različnih državah članicah, če so bila 
izdana za energijo, ki so jo iz obnovljivih 
virov proizvedli obrati, ki so začeli 
obratovati po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. nl

Obrazložitev

Nesmiselno je, da se na evropskem notranjem trgu s plinom in električno energijo državam 
članicam dovoli omejevanje prenosa potrdil o izvoru med državami članicami. Poleg tega 
takšne omejitve niso v skladu s tretjim energetskim paketom, s katerim se želi ravno 
spodbujati čezmejno trgovanje z energijo.
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Predlog spremembe 598
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Ob upoštevanju dvostranskih in 
večstranskih sporazumov med državami 
članicami se lahko potrdila o izvoru 
prenašajo med subjekti v teh državah 
članicah, če so bila izdana za energijo, ki 
so jo iz obnovljivih virov proizvedli obrati, 
ki so začeli obratovati po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme po členu 9(2) so prešibke in mnogokrat neuporabne. Zato bi bilo treba člen 9(2) 
izpustiti, člen 9(3) pa temu primerno spremeniti. 

Predlog spremembe 599
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive, ali če so 
bila izdana za enoto energije, proizvedeno 
iz biomase.

Or. en
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Obrazložitev

Kadar gre za energijo, pridobljeno iz biomase, bi bilo upravičeno, da se tudi obstoječim 
obratom omogoči prenos potrdil o izvoru. Že obstoječi kot tudi novi obrati, ki delujejo na 
biomaso, tekmujejo za iste vire goriv, tako da bi sedanji predlog povzročil izkrivljanja na 
trgu: sedanji obrati bi lahko prešli na fosilna goriva, če ne bi mogli za goriva enakovredno 
tekmovati z novimi obrati.

Predlog spremembe 600
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive. 

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive, ali če so 
bila izdana za enoto energije, proizvedeno 
iz biomase. 

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo imeti možnost prenosa potrdil o izvoru na druge države članice za vso 
energijo, proizvedeno iz bioenergije. Dostopnost biomase predstavlja problem in novi pa tudi 
obstoječi obrati med seboj tekmujejo za goriva. Z vidika konkurence bi bilo škodljivo nove in 
obstoječe obrate obravnavati različno. V tem primeru bi se obstoječi obrati lahko odločili, da 
namesto bioenergije uporabljajo fosilna goriva, ker bi novi obrati za bioenergijo lahko 
plačevali višjo ceno.
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Predlog spremembe 601
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive.

3. Ob upoštevanju določb, sprejetih v 
skladu z odstavkom 2, se lahko potrdila o 
izvoru prenašajo med subjekti v različnih 
državah članicah, če so bila izdana za 
energijo, ki so jo iz obnovljivih virov 
proizvedli obrati, ki so začeli obratovati po 
začetku veljavnosti te direktive, ali če so 
bila izdana za enoto energije, proizvedeno 
iz biomase.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo imeti možnost prenosa potrdil o izvoru na druge države članice za vso 
energijo, proizvedeno iz bioenergije. Z vidika konkurence bi bilo tudi škodljivo nove in 
obstoječe obrate obravnavati različno. 

Predlog spremembe 602
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tak prenos je lahko povezan s prenosom 
energije, na katero se potrdilo o izvoru 
nanaša, ali ločen od kakršnega koli takega 
prenosa.

Datum začetka obratovanja se določi 
glede na datum, ko je obrat prvič uporabil 
obnovljive vire energije. Tak prenos je 
lahko povezan s prenosom energije, na 
katero se potrdilo o izvoru nanaša, ali ločen 
od kakršnega koli takega prenosa.

Or. de
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Obrazložitev

Pretvorba obratov na fosilna goriva v obrate na obnovljivo energijo bi prispevala k 
povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, k temu pa bi prispevali tudi  
gradnja novih obratov ali širitev že obstoječih. Velik potencial predstavljata zlasti 
prilagoditev obratov na kombinirano uporabo fosilnih in biogoriv ter povečanje deleža 
biomase. 

Predlog spremembe 603
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice se lahko odločijo, ali 
bodo ali ne bodo trgovale s potrdili o 
izvoru električne energije ter energije za 
ogrevanje in hlajenje proizvedene iz 
obnovljivih virov energije.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi uresničevanje ciljev, potrdila o izvoru za države članice ne smejo biti obvezna. 
Podjetja ne bi smela imeti možnosti za trgovanje s potrdili o izvoru, če država članica ni 
uresničila svojih vmesnih ciljev.

Predlog spremembe 604
Gabriele Albertini

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 

črtano
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Komisija te informacije objavi.

Or. it

Obrazložitev

Omejitve za prenose med subjekti bi lahko zmanjšale obseg, v katerem lahko trgovanje 
prispeva k doseganju nacionalnih ciljev  Poleg tega se zdi, da takšne določbe niso združljive z 
besedilom same direktive, po kateri se lahko potrdila o izvoru, ki se nanašajo na obstoječe 
obrate, izmenjujejo med državami.  Sistem predhodnih dovoljenj se zdi v celoti stvar izbire, 
glede na to, da Komisija sprejetja takšnega sistema ne more zavrniti.

Predlog spremembe 605
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 

črtano

Komisija te informacije objavi.

Or. de

Obrazložitev

Trgovanje posameznih subjektov bi bilo v nasprotju z nacionalnimi strategijami promocije in 
bi povzročilo dvig cen za uporabo obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 606
Dirk Sterckx

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema.

črtano

Komisija te informacije objavi.

Or. nl

Obrazložitev

Nesmiselno je, da se na evropskem internem trgu s plinom in električno energijo državam 
članicam dovoli omejevanje prenosa potrdil o izvoru med državami članicami. Poleg tega 
takšne omejitve niso v skladu s tretjim energetskim paketom, s katerim se želi ravno 
spodbujati čezmejno trgovanje z energijo.

Predlog spremembe 607
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 

črtano

Komisija te informacije objavi.

Or. en

Obrazložitev

Izjeme po členu 9(2) so prešibke in mnogokrat neuporabne. Zato bi bilo treba člen 9(2) 
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izpustiti, člen 9(3) ustrezno spremeniti in člen 9(4) izpustiti. 

Predlog spremembe 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 

črtano

Komisija te informacije objavi.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razlikovanja med potrdili o prenosu in potrdili o izvoru je sistem izdajanja predhodnih 
dovoljenj nepotreben.

Predlog spremembe 609
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema.

4. Upravljavec omrežja nosi stroške, 
potrebne za okrepitev zmogljivosti omrežja 
zaradi sprejemanja in prenosa obnovljivih 
energij.

Komisija te informacije objavi. Upravljavec omrežja nosi vse stroške 
nerednega dovajanja toka in naknadne 
oskrbe končnega porabnika. Upravljavci 
ugotovijo nastale stroške in jih 
medsebojno izravnajo na evropski ravni. 
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Or. de

Obrazložitev

Posledice trgovanja s potrdili o izvoru med posameznimi subjekti niso v celoti predvidljive. 
Negativne izkušnje pri trgovanju z emisijami se ne bi smele ponoviti – tudi tu je prišlo do 
nepredvidljivih posledic in nenameravanih stranskih učinkov, kot je npr. ustvarjanje 
nepričakovanih dobičkov.

Predlog spremembe 610
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema.

4. Države članice Komisijo obvestijo o 
kakršnem koli sistemu predhodnih 
dovoljenj, ki ga nameravajo vzpostaviti v 
skladu z odstavkom 2, in kakršnih kolih 
poznejših spremembah tega sistema. 
Komisija zavrne sisteme izdajanja 
predhodnih dovoljenj, če ta zavirajo 
notranji trg ali izkrivljajo konkurenco.

Or. en

Predlog spremembe 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
izvoru med državami članicami ter stroške 
in koristi takega prenosa. Po potrebi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predloge.

5. Komisija najpozneje do 
31. decembra 2014 (odvisno od 
razpoložljivosti podatkov) oceni izvajanje 
določb te direktive glede prenosa potrdil o 
prenosu med državami članicami ter 
stroške in koristi takega prenosa. Po 
potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži predloge.
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Or. de

Obrazložitev

Potrdilo o prenosu bi moralo državam članicam služiti kot dokaz o deležu obnovljive energije, 
potrdilo o izvoru pa je dokaz za proizvajalce energije, dobavitelje ali potrošnike.

Predlog spremembe 612
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
1. Dovoljenja za trgovanje z biogorivi se 
lahko prenašajo med državami članicami, 
če so bila izdana za biogorivo, namenjeno 
porabi v prometu na trgu Skupnosti.
2. Države članice zagotovijo, da v skladu s 
členom 7 pristojni organ ustrezno zabeleži 
takšne prenose.

Or. en

Obrazložitev

Sistem potrdil o izvoru bi bilo treba razširiti, da bi vključeval biogoriva v ločenem sistemu 
trgovanja z dovoljenji, s čimer bi zagotovili večjo prožnost pri doseganju ciljev za biogoriva 
in preprečili nepotrebne fizične premike biogoriv. Predlagani sistem bo posegel v podporne 
ukrepe, ki sedaj v državah članicah urejajo področje biogoriv, na primer v obveznosti s tem v 
zvezi, nadgrajuje in usklajuje pa tudi programe za trgovanje z dovoljenji za biogoriva, ki že 
obstajajo v večjih državah članicah EU. 
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Predlog spremembe 613
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Učinki razveljavitve potrdil o izvoru

Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 
količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:
(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 
energije, navedene v potrdilu o izvoru, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve; in
(b) prišteje količini energije iz obnovljivih 
virov, ki se za leto proizvodnje energije,
navedene v potrdilu o izvoru, upošteva, ko 
se ocenjuje, kako je država članica 
pristojnega organa, ki je razveljavil 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 614
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Usklajenost skupnih ciljev
Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 
količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

1. Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori za združitev ciljev in, da bi jih 
skupaj dosegle, vzpostavitev skupnih 
programov podpore. 

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 
energije, navedene v potrdilu o izvoru, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve; in

2. Če se dve ali več držav članic 
prostovoljno odloči za skupno 
zasledovanje ciljev iz člena 3, se bodo cilji 
izračunali skupaj za skupino sodelujočih 
držav članic kot povprečje njihovih 
minimalnih  individualnih in splošnih 
ciljev iz Dela A in Dela B Priloge I, kar se 
ponderira s pričakovano končno porabo 
energije v vsaki udeleženi državi članici v 
času do leta 2020.

(b) prišteje količini energije iz obnovljivih 
virov, ki se za leto proizvodnje energije, 
navedene v potrdilu o izvoru, upošteva, ko 
se ocenjuje, kako je država članica 
pristojnega organa, ki je razveljavil 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve. 

Or. en

Obrazložitev

Izvirni predlog o trgovanju s potrdili je preveč birokratski in bi škodoval državam, vključenim 
v programe podpore za dovajanje energije iz obnovljivih virov. Lahko bi vzbudil bojazen, da 
bo njegovo izvajanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. 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 programa 
podpore in državam članicam dovoljuje spremljanje doseganja svojih ciljev.
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Predlog spremembe 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Usklajenost skupnih ciljev in skupni 
programi podpore

Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 
količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

1. Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori za združitev ciljev in, da bi jih 
skupaj dosegle, vzpostavitev skupnih 
programov podpore. 

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 
energije, navedene v potrdilu o izvoru, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve; in

2. Če se dve ali več držav članic 
prostovoljno odloči za skupno 
zasledovanje ciljev iz člena 3, se bodo cilji 
izračunali skupaj za skupino sodelujočih 
držav članic kot povprečje njihovih 
minimalnih  individualnih in splošnih 
ciljev iz Dela A in Dela B Priloge I, kar se 
ponderira s pričakovano končno porabo 
energije v vsaki udeleženi državi članici v 
času do leta 2020.

(b) prišteje količini energije iz obnovljivih 
virov, ki se za leto proizvodnje energije, 
navedene v potrdilu o izvoru, upošteva, ko 
se ocenjuje, kako je država članica 
pristojnega organa, ki je razveljavil 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve. 

Or. en

Predlog spremembe 616
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Usklajenost skupnih ciljev
Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 

Dve ali več držav članic se lahko dogovori 
za združitev ciljev in, da bi jih skupaj 
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količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

dosegle, vzpostavitev skupnih programov 
podpore. 

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 
energije, navedene v potrdilu o izvoru, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve; in

Če se dve ali več držav članic prostovoljno 
odloči za skupno zasledovanje ciljev iz 
člena 3, se bodo cilji izračunali skupaj za 
skupino sodelujočih držav članic kot 
povprečje njihovih minimalnih  
individualnih in splošnih ciljev iz Dela A 
in Dela B Priloge I, kar se ponderira s 
pričakovano končno porabo energije v 
vsaki udeleženi državi članici v času do 
leta 2020.

(b) prišteje količini energije iz obnovljivih 
virov, ki se za leto proizvodnje energije, 
navedene v potrdilu o izvoru, upošteva, ko 
se ocenjuje, kako je država članica 
pristojnega organa, ki je razveljavil 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve. 

Or. en

Obrazložitev

To državam članicam omogoča, da združijo svoje cilje in jih dosežejo skupaj, tudi z 
vzpostavitvijo skupnih programov podpore. Formulo za izračun kombiniranega cilja pa bo 
treba še določiti. 

Predlog spremembe 617
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Učinki skupnih projektov držav članic
Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 
količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

1. V zadnjih treh mesecih vsakega leta 
znotraj obdobja, določenega v členu 
7(2)(d), države članice, ki so pripravile 
obvestilo v skladu s členom 7, izdajo 
potrdilo, v katerem navedejo: 

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 

(a) celotno količino električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, 
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energije, navedene v potrdilu o izvoru, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve; in

proizvedene med letom iz obnovljivih virov 
energije v obratu, navedenem v obvestilu 
iz člena 7; in

(b) prišteje količini energije iz obnovljivih 
virov, ki se za leto proizvodnje energije, 
navedene v potrdilu o izvoru, upošteva, ko 
se ocenjuje, kako je država članica 
pristojnega organa, ki je razveljavil 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve. 

(b) količino električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje, 
proizvedene med letom iz obnovljivih virov 
energije v tem obratu in namenjene 
prispevku k nacionalnim ciljem druge 
države članice v skladu s pogoji iz 
obvestila.
2. Država članica pošlje potrdilo državi 
članici, v korist katere je bilo pripravljeno. 
3. Za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te 
direktive glede doseganja nacionalnih 
ciljev se količina električne energije ali 
energije za ogrevanje ali hlajenje iz 
obnovljivih virov, potrjene v skladu z 
odstavkom 1(b):
(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, upoštevane pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev s strani 
države članice, ki je izdala potrdilo iz 
odstavka 1; in
(b) doda količini energije iz obnovljivih 
virov, upoštevani pri ocenjevanju 
izpolnjevanja zahtev s strani države 
članice, ki je prejela potrdilo iz odstavka 
2.

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 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, ki ga sam ni izdal, se enakovredna 
količina energije iz obnovljivih virov pri 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji:

Pri ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji v letu 
proizvodnje se:

(a) odšteje od količine energije iz 
obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 
energije, navedene v potrdilu o izvoru, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve; in

(a) količina energije iz obnovljivih virov,
za katero je pristojni organ iz člena 7 izdal 
potrdilo o prenosu, odšteje od količine 
energije iz obnovljivih virov in

(b) prišteje količini energije iz obnovljivih 
virov, ki se za leto proizvodnje energije, 
navedene v potrdilu o izvoru, upošteva, ko 
se ocenjuje, kako je država članica 
pristojnega organa, ki je razveljavil 
potrdilo o izvoru, izpolnila zahteve.

(b) količina energije iz obnovljivih virov,
za katero je pristojni organ iz člena 7 
razveljavil potrdilo o prenosu, doda 
količini energije iz obnovljivih virov.

Or. de

Obrazložitev

Poenostavlja in pojasnjuje izračune za doseganje ciljev držav članic.

Predlog spremembe 619
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Statistični prenosi med državami 

članicami
1. Država članica, v kateri je delež 
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energije iz obnovljivih virov v 
predhodnem dvoletnem obdobju enak ali 
večji od zavezujoče usmeritve iz dela B 
Priloge I, lahko uredi tako, da se 
statistični prenos določene količine 
energije iz obnovljivih virov prenese na 
drugo državo članico. Prenesena količina 
se:
(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) 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. 
2. Dogovori iz odstavka 1 lahko veljajo za 
eno ali več let. O njih se mora najkasneje 
v treh mesecih po koncu prvega leta, v 
katerem so začeli veljati, obvestiti 
Komisija.

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.

Predlog spremembe 620
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a

Države članice zagotovijo, da se, kadar 
pristojni organ razveljavi trgovanje z 
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dovoljenji za biogoriva, ki jih ni sam izdal, 
ustrezna količina biogoriva:
(a) v skladu s členom 7 odšteje od registra 
v državi članici, ki je izdala takšno 
dovoljenje in
(b) v skladu s členom 7 prišteje k registru 
v državi članici, ki je takšno dovoljenje 
razveljavila.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 621
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti. 

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
7(1), člena 8(2) in člena 9(2) in (3) se 
enote obnovljive energije, ki se lahko 
obračunajo kot povečanje zmogljivosti ali  
stalne obratovalne sposobnosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti ali sposobnosti 
neprekinjenega obratovanja. 

Or. de

Obrazložitev

Pri optimizaciji hidroelektrarn je možno povečati učinek pa tudi povprečno storilnost.  Eden 
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od takšnih primerov je nova povezava z obstoječo elektrarno za shranjevanje. Tako doseženo 
povečano proizvodnjo energije bi morala upoštevati direktiva o obnovljivih virih energije.

Predlog spremembe 622
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti.

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje zmogljivosti obrata ali 
povečanje deleža sosežiga obnovljivih 
virov energije obravnavajo, kot da bi jih 
proizvedel samostojen obrat, ki je začel 
obratovati v trenutku, ko je prišlo do 
povečane zmogljivosti.

Or. de

Obrazložitev

Sosežig biomase je učinkovit način uporabe konvencionalnih goriv in s tem zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov EU ter njene energetske odvisnosti, ko gre za primarne energetske vire.

Predlog spremembe 623
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti.

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje obnovljive zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti.
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Or. en

Obrazložitev

Člen 11 bi bilo treba spremeniti, da bi se v sistemu potrdil o izvoru upoštevalo spodbujanje 
bioenergije. Pravila, ki se nanašajo na nove obrate, ki so začeli obratovati po začetku 
veljavnosti direktive, bi se morala po tem datumu uporabljati za povečanje deleža bioenergije 
v obratih, ki uporabljajo različna goriva. Pomembno je, da direktiva spodbuja vse večjo 
uporabo bioenergije v že obstoječih obratih.

Predlog spremembe 624
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti.

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje obnovljive zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
zmogljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 625
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 

Za namene člena 5(9), člena 6(2), člena 
8(2) in člena 9(3) se enote obnovljive 
energije, ki se lahko obračunajo kot 
povečanje obnovljive zmogljivosti obrata, 
obravnavajo, kot da bi jih proizvedel 
samostojen obrat, ki je začel obratovati v 
trenutku, ko je prišlo do povečane 
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zmogljivosti. zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Ena možnost za povečanje uporabe obnovljivih virov energije je prehod iz fosilnih goriv na 
biomaso. To naj bi z vidika potrdil o izvoru predstavljalo novo zmogljivost.

Predlog spremembe 626
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Varstvo potrošnikov

1. Države članice, ki se poslužujejo 
programov podpore za energijo iz 
obnovljivih virov, zahtevajo izdajo potrdil 
o izvoru za podprto proizvodnjo energije. 
Države članice tudi pojasnijo, na kakšen 
način se ta potrdila o izvoru dodelijo 
končnim potrošnikom energije ali 
njihovim dobaviteljem.
2. Države članice od dobaviteljev, ki 
energijo iz obnovljivih virov prodajajo 
končnim uporabnikom in o tem obveščajo 
uporabnike ali javnost, sklicujoč se na 
okoljske ali druge koristi, ki jih prinaša 
obnovljiva energija, zahtevajo, da 
zagotovijo minimalno dodatnost vsaj ene 
tretjine energije iz obnovljivih virov, 
prodane končnim uporabnikom, kar 
presega cilje iz Dela A in Dela B Priloge 
I. V ta namen države članice od 
omenjenih dobaviteljev zahtevajo, da za 
obrate, ki so začeli obratovati po datumu 
začetka veljavnosti te direktive, predložijo 
v razveljavitev potrdila o izvoru, kar 
ustreza zahtevanemu deležu dodatnosti in 
velja za proizvodnjo energije, ki se ne 
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upošteva pri ocenjevanju izpolnjevanja 
zahtev te direktive glede doseganja 
nacionalnih ciljev s strani katere koli 
države članice. Države članice v ta namen 
obratom omogočijo, da v skladu s členom 
5 svojo proizvodnjo energije izključijo iz 
količine energije iz obnovljivih virov v tej 
državi članici, npr. tako, da se odpovedo 
programom podpore.
Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja teh 
zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Električna energija „z zeleno oznako“ bi morala potrošnikom zagotavljati „dodatnost“ k 
nacionalnim podpornim shemam, ki tako in tako že obstajajo. To bi omogočili prostovoljni 
nakupi potrdil o prenosu.

Predlog spremembe 627
Reino Paasilinna

Predlog direktive
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 se črta

Or. en

Obrazložitev

Člen 12 bi bilo treba v celoti črtati, ker bi imelo izvajanje teh določb nesorazmeren učinek na 
zakonodajo držav članic o regionalnem načrtovanju in gradbenih predpisih, pa tudi na 
zakonodajne postopke, hkrati bi pa zelo malo vplivalo na spodbujanje uporabe obnovljivih 
energij.
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Predlog spremembe 628
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov, in
postopek pretvorbe biomase v biogoriva ali 
druge energetske proizvode, sorazmerni in 
potrebni. 

1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov in za 
pripadajočo infrastrukturo prenosnega in 
distribucijskega omrežja, ter postopek 
pretvorbe biomase v biogoriva ali druge 
energetske proizvode, sorazmerni in 
potrebni. 

Or. en

Obrazložitev

Zainteresirane strani so še posebej zaskrbljene zaradi problemov, povezanih s pooblastili in 
dovoljenji za izvedbo projektov prenosne in distribucijske infrastrukture. Zaradi potrebe po 
močnejših omrežjih in povezovalnih vodih je treba postopek odobritve poenostaviti in 
izboljšati.

Predlog spremembe 629
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov, in 
postopek pretvorbe biomase v biogoriva ali 
druge energetske proizvode, sorazmerni in 

1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate za 
proizvodnjo električne energije in 
pripadajočo omrežno infrastrukturo, 
ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov, 
in postopek pretvorbe biomase v biogoriva 
ali druge energetske proizvode, sorazmerni 
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potrebni. in potrebni.

Or. sl

Predlog spremembe 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov, in 
postopek pretvorbe biomase v biogoriva ali 
druge energetske proizvode, sorazmerni in 
potrebni.

1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za prenosne 
in distribucijske vode, obrate za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov, in 
postopek pretvorbe biomase v biogoriva ali 
druge energetske proizvode, sorazmerni in 
potrebni.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj električne energije iz obnovljivih virov energije bo povečal potrebo po močnejših 
omrežjih in povezovalnih vodih. Da bi lahko upravljavci prenosnih omrežij zadostili 
povpraševanju, je pomembno, da organi pospešijo in izboljšajo postopek odobritve.

Predlog spremembe 631
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate za 
proizvodnjo električne energije, ogrevanje 

1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki za 
izdajo dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate in 
pripadajočo omrežno infrastrukturo za 
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ali hlajenje iz obnovljivih virov, in 
postopek pretvorbe biomase v biogoriva ali 
druge energetske proizvode, sorazmerni in 
potrebni.

proizvodnjo električne energije, ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov, in 
postopek pretvorbe biomase v biogoriva ali 
druge energetske proizvode, sorazmerni in 
potrebni.

Or. en

Obrazložitev

Bilo bi primerno pojasniti, da omrežja pa tudi proizvodnja obnovljivih energij zahtevajo 
vzpostavitev sorazmerne in potrebne ureditve.

Predlog spremembe 632
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo, da: Države članice lahko, kadar je to 
primerno, zagotovijo, da:

Or. en

Obrazložitev

Nordijski trg za električno energijo temelji na tržnih načelih. Zato je prednostni vstop 
nemogoč, saj vse prostovoljno temelji na trgovinskih pogodbah.

Predlog spremembe 633
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so ustrezne pristojnosti nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih upravnih organov 
za postopke izdaje dovoljenj, certificiranja 
in licenciranja jasno opredeljene ter so roki 

(a) so ustrezne pristojnosti nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih upravnih organov 
za postopke izdaje dovoljenj, certificiranja 
in licenciranja jasno opredeljene, vključno 
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za odobritev vlog za načrtovanje in gradnjo 
natančno določeni;

z načrtovanjem rabe zemljišč, ter so roki 
za odobritev vlog za načrtovanje in gradnjo 
kratki in natančno določeni, delo uprave 
pa je organizirano tako, da lahko prosilci 
vse opravijo na enem mestu;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da prosilce, investitorje in tiste, ki razvijajo projekte, namenjene obnovljivim 
energijam, ne odvračajo dolgotrajni in zapleteni postopki v državah članicah. Upravni 
postopki za odobritve in dovoljenja v gradbeništvu, vključno z načrtovanjem rabe zemljišč, se 
morajo pospešiti in postati bolj pregledni.

Predlog spremembe 634
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in nediskriminacijska ter da v 
celoti upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij obnovljive energije; 

(c) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, in njihova 
uporaba objektivni, pregledni in 
nediskriminacijski, sorazmerni in 
potrebni ter da v celoti upoštevajo 
posebnosti posameznih tehnologij 
obnovljive energije; pravila glede 
dejavnosti, ki onesnažujejo, kot so tiste, 
vsebovane v direktivi 2008/1/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
januarja 2008 o celovitem preprečevanju 
in nadzorovanju onesnaževanja 
(kodificirana različica)1 (Direktiva IPPC), 
niso primerna za obrate za obnovljivo 
energijo, ki v času svojega življenjskega 
kroga ne proizvajajo odpadkov, ki 
onesnažujejo, zato se na takšne obrate ne 
nanašajo. 
1 UL L 24, 29.1.2008, str. 8.

Or. en
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Obrazložitev

Nobena zloraba ali umetno ustvarjeno breme za projekte obnovljive energije, kot je 
neutemeljeno ravnanje, podobno projektom, ki predstavljajo veliko tveganje za zdravje, ne 
more biti sprejemljiva. Uprava, pristojna za urejanje izdaje dovoljenj, certificiranje in 
licenciranje, mora biti pri urejanju specifičnih projektov objektivna, pregledna, 
nediskriminacijska in sorazmerna.

Predlog spremembe 635
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) samodejno odobritev vlog za 
načrtovanje in dovoljenje za obrate, ki 
uporabljajo obnovljivo energijo, če organ 
za izdajo dovoljenj ne odgovori v 
določenem roku;

Or. en

Predlog spremembe 636
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (c b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) se ustanovi upravni organ za 
obdelavo vlog za izdajo dovoljenja, 
certificiranje in licenciranje za obrate, ki 
izkoriščajo obnovljivo energijo, ter 
zagotavlja pomoč vlagateljem;

Or. en
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Predlog spremembe 637
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) jasne smernice za razvoj projektov za 
obnovljivo energijo, ki se izvajajo na 
območjih, določenih v okoljski zakonodaji 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ker je bilo sklicevanje na okoljsko zakonodajo EU (npr. direktiva o habitatih, direktiva o 
pticah) prevečkrat uporabljeno za nasprotovanje nekaterim velikim projektom proizvodnje 
obnovljivih energij, je treba natančno navesti, da morajo presoje vpliva na okolje ustrezno 
upoštevati potencial teh projektov, da bi dosegli zavezujoče cilje EU glede podnebnih 
sprememb in obnovljivih energij.

Predlog spremembe 638
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) določijo se roki, po njihovem izteku 
pa bo za odobritve, potrebne za gradnjo in 
delovanje o b r a t o v ,  ki uporabljajo 
obnovljive vire energije, veljalo, da so bile 
izdane samodejno, če jih niso izrecno 
zavrnili pristojni organi;

Or. it

Obrazložitev

Bistven je tihi pristanek, ker se z njim spodbuja zaupanje med vlagatelji v obnovljive vire 
energije;  ukrepi, potrebni s tem v zvezi, ne smejo biti prepuščeni presoji držav članic.
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Predlog spremembe 639
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) so upravni stroški, ki jih plačajo 
potrošniki, načrtovalci, arhitekti, 
gradbeniki ter inštalaterji in dobavitelji 
naprav in sistemov, pregledni in odvisni od 
stroškov;

(e) so upravni stroški, ki jih plačajo 
potrošniki, načrtovalci, arhitekti, 
gradbeniki ter inštalaterji in dobavitelji 
naprav in sistemov, pregledni in odvisni od 
stroškov ter ne predstavljajo skritega 
obdavčevanja virov;

Or. en

Obrazložitev

Kot je to že sprejel Evropski parlament v poročilu INI poslanke Mechtild Rothe o uporabi 
obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje (2005/2122(INI).

Predlog spremembe 640
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči postopki za izdajo dovoljenj 
in

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči in poenostavljeni postopki 
za izdajo dovoljenj; in

Or. en
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Predlog spremembe 641
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se za manjše projekte uvedejo manj 
obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj; in

(f) se za manjše projekte uvedejo 
poenostavljeni postopki za izdajo 
dovoljenj; in

Or. it

Obrazložitev

Postopke za izdajo dovoljenj je treba, zlasti ko gre za manjše obrate, racionalizirati.

Predlog spremembe 642
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (f a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) se uvedejo ustrezni regulativni ukrepi 
in davčne ugodnosti za spodbujanje 
stroškovno najučinkovitejše uporabe 
energetskih sistemov, ki uporabljajo 
obnovljive vire energije, in z njimi 
povezanih omrežij za ogrevanje in 
hlajenje;

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da države članice lokalnim upravnim organom ponudijo regulativni in 
davčni okvir (urbano načrtovanje, ukrepe urbanega razvoja itd.), ki spodbuja uporabo 
stroškovno najučinkovitejših virov in možnosti oskrbe za razvoj daljinskega ogrevanja in 
hlajenja.
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Predlog spremembe 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za 
obnovljivo energijo, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpor. Če 
obstajajo evropski standardi, vključno z 
znaki za okolje, energetskimi znaki in 
drugimi tehničnimi referenčnimi sistemi, ki 
jih vzpostavijo evropski organi za 
standardizacijo, se tehnične specifikacije 
opredelijo na podlagi teh standardov. Te 
tehnične specifikacije ne smejo 
predpisovati, kje je treba naprave in 
sisteme certificirati.

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za 
obnovljivo energijo, da bi bili priključeni 
na omrežje in upravičeni do podpore iz 
programov podpor. Če obstajajo evropski 
standardi, vključno z znaki za okolje, 
energetskimi znaki in drugimi tehničnimi 
referenčnimi sistemi, ki jih vzpostavijo 
evropski organi za standardizacijo, se 
tehnične specifikacije opredelijo na podlagi 
teh standardov. Te tehnične specifikacije 
ne smejo predpisovati, kje je treba naprave 
in sisteme certificirati.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko upravljavci prenosnih omrežij zagotovili varnost in ustreznost sistemov 
proizvodnje električne energije, morajo obrati, ki želijo biti priključeni na omrežje, spoštovati 
njihove kodekse. 

Predlog spremembe 644
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za 
obnovljivo energijo, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpor. Če 
obstajajo evropski standardi, vključno z 
znaki za okolje, energetskimi znaki in 

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za 
obnovljivo energijo, da bi bili priključeni 
na omrežje in upravičeni do podpore iz 
programov podpor. Če obstajajo evropski 
standardi, vključno z znaki za okolje, 
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drugimi tehničnimi referenčnimi sistemi, ki 
jih vzpostavijo evropski organi za 
standardizacijo, se tehnične specifikacije 
opredelijo na podlagi teh standardov. Te 
tehnične specifikacije ne smejo 
predpisovati, kje je treba naprave in 
sisteme certificirati.

energetskimi znaki in drugimi tehničnimi 
referenčnimi sistemi, ki jih vzpostavijo 
evropski organi za standardizacijo, se 
tehnične specifikacije opredelijo na podlagi 
teh standardov. Te tehnične specifikacije 
ne smejo predpisovati, kje je treba naprave 
in sisteme certificirati.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko upravljavci prenosnih sistemov zagotavljali varnost in ustreznost omrežja, 
morajo biti obratovanje elektroenergetskih sistemov, ki uporabljajo obnovljive vire energije, 
usklajeno z mrežnimi kodeksi. 

Predlog spremembe 645
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
upoštevajo inštalacijo naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
zagotovijo inštalacijo naprav in sistemov, 
ki omogočajo najboljšo kombinacijo 
obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij, za uporabo 
ogrevanja, hlajenja in električne energije iz 
obnovljivih virov ter daljinsko ogrevanje in 
hlajenje pri načrtovanju, projektiranju, 
gradnji in prenovi industrijskih in 
stanovanjskih območij.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 646
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
upoštevajo inštalacijo naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
zagotovijo inštalacijo naprav in sistemov, 
ki omogočajo najboljšo kombinacijo 
obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij, za uporabo 
ogrevanja, hlajenja in električne energije iz 
obnovljivih virov ter daljinsko ogrevanje in 
hlajenje pri načrtovanju, projektiranju, 
gradnji in prenovi industrijskih in 
stanovanjskih območij.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 647
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
upoštevajo inštalacijo naprav in sistemov 

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
upoštevajo inštalacijo naprav in sistemov, 
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za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

ki temeljijo na soproizvodnji, za uporabo 
ogrevanja, hlajenja in električne energije iz 
obnovljivih virov ter daljinsko ogrevanje in 
hlajenje pri načrtovanju, projektiranju, 
gradnji in prenovi industrijskih in 
stanovanjskih območij.

Or. fr

Obrazložitev

Biomasa je omejen vir: države članice morajo zato njeno uporabo spodbujati v visoko 
učinkovitih obratih. Zelo učinkoviti, med 75 % in 90 %, so obrati za soproizvodnjo, odvisno 
od aplikacij. Proizvodnjo električne energije iz biomase ovirajo zelo majhne proizvedene 
količine te energije.  Države članice morajo zato zagotoviti, da programi podpore ne bodo 
ponujali spodbud za proizvodnjo zgolj električne energije, kadar bi to pomenilo tratenje 
redkega vira.

Predlog spremembe 648
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
upoštevajo inštalacijo naprav in sistemov 
za uporabo ogrevanja, hlajenja in 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

3. Države članice zahtevajo od lokalnih in 
regionalnih upravnih organov, da 
zagotovijo inštalacijo naprav in sistemov za 
uporabo ogrevanja, hlajenja in električne 
energije iz obnovljivih virov ter daljinsko 
ogrevanje in hlajenje pri načrtovanju, 
projektiranju, gradnji in prenovi 
industrijskih in stanovanjskih območij.

Države članice zlasti spodbujajo lokalne 
in regionalne upravne organe, naj 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
energije vključijo v načrtovanje mestne 
infrastrukture v mestih z več kot 50 000 
prebivalcev.

Or. en
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Obrazložitev

V svoji resoluciji o ogrevanju in hlajenju (14. februar 2006) je Evropski parlament navedel, 
da uporaba odpadne toplote iz procesov proizvodnje električne energije ali industrijskih 
procesov in brezplačnega hlajenja prispeva k zmanjšanju povpraševanja po konvencionalni 
energiji ter da bi države članice morale opredeliti možnosti za uporabo teh virov.

Predlog spremembe 649
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka finančna podpora za gradnjo, 
rekonstrukcijo in obnovo infrastrukture, 
javnih in industrijskih stavb ali 
stanovanjskih objektov bi morala biti 
povezana s spodbujanjem prihranka 
energije in/ali uporabe energije iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka finančna podpora mora biti usklajena s trajnostnimi merili.

Predlog spremembe 650
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 

črtano
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se nanašajo na:
(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali
(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije.

Or. cs

Obrazložitev

Odstavka 4 in 5 nista logično usklajena z zgradbo besedila, ki je preveč opisno, tako da bi 
njihova uporaba lahko otežila izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 651
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

črtano

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali 
(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije. 

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica bi se morala sama odločiti, katere ukrepe bo v skladu z zavezujočimi 
cilji sprejela.  Vsaka od njih se sooča z različnimi možnostmi in pogoji, znotraj katerih naj bi 
znala ukrepati.
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Predlog spremembe 652
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
določijo minimalne standarde za 
energetsko učinkovitost, utemeljenih na 
porabi primarne energije v novih ali
obnovljenih stavbah, ter tako omogočijo
optimalno povezavo obnovljivih virov 
energije in visoko učinkovitih tehnologij.

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali 
(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 653
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v vseh novih 
in obnovljenih stavbah, kjer je potrebno 
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iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

ogrevanje in hlajenje.

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali 
(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev novih in obnovljenih stavb je v skladu s samoiniciativnim poročilom Evropskega 
parlamenta 2007/2106 o akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije. Točki (a) in (b) bi bilo 
treba izpustiti ker:

– (a) ni potrebe po odstopanju pri pasivnih stavbah ali stavbah z nično porabo energije, ki po 
definiciji uporabljajo obnovljive vire energije

– (b) so nekateri viri obnovljive energije (npr. sončna energija) dostopni povsod.

Predlog spremembe 654
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov za ogrevanje 
in hlajenje v novih stavbah. Države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da se bo raven energije iz 
obnovljivih virov povečala tudi v 
obstoječih stavbah. Kakršna koli izjema iz 
te minimalne zahteve mora biti pregledna 
in mora temeljiti na merilih, ki se nanašajo 
na:

Or. de
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Obrazložitev

Manj varčno je obnovljive energije instalirati v že obnovljene stavbe. Zato naj bi se izbira 
ustreznih ukrepov prepustila državam članicam.

Predlog spremembe 655
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
spodbujajo uporabo sistemov in naprav za 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
energije v novih in obnovljenih stavbah. 
Kakršna koli izjema iz te minimalne 
zahteve mora biti pregledna in mora 
temeljiti na merilih, ki se nanašajo na:

Or. de

Obrazložitev

To je najboljši način kombiniranja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Ker 
so tudi obnovljivi  viri redki, bi jih bilo treba, kjer je mogoče, uporabljati  le v kombiniranih 
TE-TO obratih. Toplotna omrežja so uporaben sistem za dovajanje toplote iz obnovljivih 
virov porabnikom. Velike toplarne, ki se jih pogosto uporablja v omrežjih za daljinsko 
ogrevanje, so veliko bolj učinkovite kot mali obrati. Razvoj ogrevanja na daljavo, 
soproizvodnje in obnovljivih virov energije bi se moral dopolnjevati, ne pa da ta področja 
drug drugemu predstavljajo konkurenco.  

Predlog spremembe 656
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
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zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih 
stavbah. Kakršna koli izjema iz te 
minimalne zahteve mora biti pregledna in 
mora temeljiti na merilih, ki se nanašajo 
na:

Or. en

Obrazložitev

Vsiljevanje obnove obstoječega stavbnega fonda bi lahko pomenilo hudo finančno breme za 
lastnike/najemnike. Pripeljalo bi lahko tudi do neoptimalnih naložb npr. v stroškovno 
neučinkovite tehnologije.

Predlog spremembe 657
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na: 

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov ali najvišjo 
možno raven porabe energije na kvadratni 
meter v novih in obnovljenih stavbah. 
Kakršna koli izjema iz te minimalne 
zahteve mora biti pregledna in mora 
temeljiti na merilih, ki se nanašajo na:

Or. en

Obrazložitev

Končni cilj te direktive in celotnega podnebno-energetskega svežnja je zmanjšati porabo 
neobnovljivih virov energije in emisije toplogrednih plinov in ne kot nujnost uvajati kvote v 
prid obnovljivih virov energije.  Dodana najvišja raven porabe energije na zgrajeni kvadratni 
meter je tehnološko nevtralen ukrep, ki omogoča, da se ugotovi najboljša kombinacija 
energetske učinkovitosti, obnovljive energije in najboljših rešitev glede ogrevanja in hlajenja. 
To bi moralo veljati tudi za obnovljene stavbe, vendar ob upoštevanju zaščitene kulturne in 
arhitekturne dediščine.
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Predlog spremembe 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

Or. en

Obrazložitev

S 40-odstotnim deležem v porabi energije je gradbeni sektor največji porabnik energije v 
Evropi. Ker bi se povpraševanje po energiji ter s tem vplivi emisij toplogrednih plinov iz 
fosilnih goriv znali povečati, je treba v novih in prenovljenih stavbah zahtevati uporabo 
obnovljivih energij.

Predlog spremembe 659
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo zahtevati uporabo minimalnih ravni energije iz obnovljivih virov v 
novih in obnovljenih stavbah. Glede izjem, ki bi temeljile na lokalnih omejitvah dostopnosti 
obnovljivih virov energije, pa je izjava preveč ohlapna in bi zato lahko ogrozila splošno 
obveznost uporabe obnovljivih virov energije v stavbah.

Predlog spremembe 660
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in
obnovljenih stavbah. Kakršna koli izjema 
iz te minimalne zahteve mora biti 
pregledna in mora temeljiti na merilih, ki 
se nanašajo na:

4. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih 
stavbah. Kakršna koli izjema iz te 
minimalne zahteve mora biti pregledna in 
mora temeljiti na merilih, ki se nanašajo 
na:

Or. de

Obrazložitev

Uporaba obnovljivih energij v obnovljenih stavbah predstavlja za lastnika nesorazmeren 
strošek. Velike prihranke energije omogoča že sama obnova. Poleg tega v večini držav članic 
obstaja zakonodaja, ki ščiti zgodovinske stavbe in to ni združljivo z uporabo obnovljivih 
energij kot obvezo. 

Predlog spremembe 661
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali 

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb, vključno s hišami, 
povezanimi v omrežja za daljinsko 
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ogrevanje in hlajenje, ki izpolnjujejo 
merila iz smernic za okoljske subvencije, 
ali 

Or. de

Obrazložitev

Uporaba obnovljivih energij v obnovljenih stavbah predstavlja za lastnika nesorazmeren 
strošek. Velike prihranke energije omogoča že sama obnova. Poleg tega v večini držav članic 
obstaja zakonodaja, ki ščiti zgodovinske stavbe in to ni združljivo z uporabo obnovljivih 
energij kot obvezo. 

Predlog spremembe 662
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb, vključno s hišami, 
povezanimi v omrežja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki izpolnjujejo 
merila iz smernic za okoljske subvencije, 
ali

Or. de

Obrazložitev

To je najboljši način kombiniranja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Ker 
so tudi obnovljivi  viri redki, bi jih bilo treba, kjer je mogoče, sežigati  le v kombiniranih TE-
TO obratih. Toplotna omrežja so uporaben sistem za dovajanje toplote iz obnovljivih virov 
porabnikom. Velike toplarne, ki se jih pogosto uporablja v omrežjih za daljinsko ogrevanje, 
so veliko bolj učinkovite kot mali obrati. Razvoj ogrevanja na daljavo, soproizvodnje in 
obnovljivih virov energije bi se moral dopolnjevati, ne pa da ta področja drug drugemu 
predstavljajo konkurenco.  
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Predlog spremembe 663
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb, vključno s hišami, 
povezanimi v omrežja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki izpolnjujejo 
merila iz smernic za okoljske subvencije, 
ali

Or. de

Obrazložitev

Edino prav je, da se pri ogrevanju ohrani zahteva po kombinirani uporabi obnovljivih 
energij, tj. iz toplarn in elektrarn.

Predlog spremembe 664
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb ali

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali 
nič-energijskih zgradb, vključno s hišami, 
povezanimi v omrežja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki izpolnjujejo 
merila iz smernic za okoljske subvencije, 
ali

Or. de

Obrazložitev

S priklopom na omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje z energijo, pridobljeno 
kombinirano iz toplarn, elektrarn in iz odpadne toplote, se zgradbe lahko pretvorijo v 
pasivne, nizkoenergijske ali nič-energijske. S tem se izognemo navzkrižju interesov med 
energetsko učinkovitostjo in obnovljivimi energijami.
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Predlog spremembe 665
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) uporabo pasivnih, nizkoenergijskih ali
nič-energijskih zgradb; ali 

(a) uporabo nič-energijskih zgradb;

Or. en

Obrazložitev

Pri pasivnih in nizkoenergijskih hišah učinek doseže izolacija; obnovljivih energij jim ni treba 
uporabljati in jih zato ne bi smeli šteti med izjeme glede obveznosti, povezanih z obnovljivimi 
energijami.

Predlog spremembe 666
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (a a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) obnovljene zgradbe, katerih potreba 
po energiji je vsaj za 30 % nižja od 
veljavnih standardov energetske 
učinkovitosti za podobne nove zgradbe v 
času obnove;

Or. en
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Predlog spremembe 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Lokalne omejitve vsekakor obstajajo, različna je na primer intenziteta sonca, vetra itd., zato 
jih ni treba omenjati kot izjemo.

Predlog spremembe 668
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) lokalne omejitve glede razpoložljivosti 
obnovljivih virov energije.

(b) dokazana odsotnost katerekoli vrste 
obnovljivih virov energije.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo zahtevati uporabo minimalnih ravni energije iz obnovljivih virov v 
novih in obnovljenih stavbah. Glede izjem, ki bi temeljile na lokalnih omejitvah dostopnosti 
obnovljivih virov energije, pa je izjava preveč ohlapna in bi zato lahko ogrozila splošno 
obveznost uporabe obnovljivih virov energije v stavbah.
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Predlog spremembe 669
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporaba visoko učinkovitih 
kombiniranih toplarn in elektrarn.

Or. de

Obrazložitev

Če se zgradbam dovaja toplota iz kombiniranih toplarn in elektrarn (SPTE), to zmanjša 
emisije toplogrednih plinov, omogoča prihranek energetskih rezerv, zmanjša odvisnost od 
uvoza in s tem prispeva k izpolnjevanju ciljev podnebne in energetske politike EU. Zgradbe, ki 
na ta način pokrivajo svoje potrebe po ogrevanju, je treba razbremeniti zahteve po uporabi 
regenerativne energije. Zelo učinkovito delovanje obratov SPTE prihrani veliko količino 
primarne energije in zmanjša emisije onesnažujočih toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 670
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kulturna in arhitekturna dediščina.

Or. en

Obrazložitev

Končni cilj te direktive in celotnega podnebno-energetskega svežnja je zmanjšati porabo 
neobnovljivih virov energije in emisije toplogrednih plinov in ne kot nujnost uvajati kvote v 
prid obnovljivih virov energije. Dodana najvišja raven porabe energije na zgrajeni kvadratni 
meter je tehnološko nevtralen ukrep, ki omogoča, da se ugotovi najboljša kombinacija 
energetske učinkovitosti, obnovljive energije in rešitev glede ogrevanja in hlajenja. To bi 
moralo veljati tudi za obnovljene stavbe ob upoštevanju zaščitene kulturne in arhitekturne 
dediščine.
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Predlog spremembe 671
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) prevladujočo uporabo kombinirane 
toplote in električne energije, neposredno 
ali preko daljinskega ogrevanja.

Or. en

Obrazložitev

Vsiljevanje obnove obstoječega stavbnega fonda bi lahko pomenilo hudo finančno breme za 
lastnike/najemnike. Pripeljalo bi lahko tudi do neoptimalnih naložb npr. v stroškovno 
neučinkovite tehnologije.

Predlog spremembe 672
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporabo energije, proizvedene v 
enem ali več obratih za soproizvodnjo.

Or. fr

Obrazložitev

Biomasa je omejen vir: države članice morajo zato njeno uporabo spodbujati v visoko 
učinkovitih obratih. Zelo učinkoviti, med 75 % in 90 %, so obrati za soproizvodnjo, odvisno 
od aplikacij. Proizvodnjo električne energije iz biomase ovirajo zelo majhne proizvedene 
količine te energije. Države članice morajo zato zagotoviti, da programi podpore ne bodo 
ponujali spodbud za proizvodnjo zgolj električne energije, kadar bi to pomenilo tratenje 
redkega vira.
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Predlog spremembe 673
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 – točka (b b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) pridobivanje toplote iz omrežja, ki 
dobavlja energijo za lokalno ali daljinsko 
ogrevanje, v kolikor  ta toplota v glavnem 
izhaja iz visoko učinkovitih kombiniranih 
toplarn in elektrarn. 

Or. de

Obrazložitev

Če se zgradbam dovaja toplota iz kombiniranih toplarn in elektrarn (SPTE), to zmanjša 
emisije toplogrednih plinov, omogoča prihranek energetskih rezerv, zmanjša odvisnost od 
uvoza in s tem prispeva k izpolnjevanju ciljev podnebne in energetske politike EU. Zgradbe, 
ki na ta način pokrivajo svoje potrebe po ogrevanju, je treba razbremeniti zahteve po uporabi 
regenerativne energije. Zelo učinkovito delovanje obratov SPTE prihrani veliko količino 
primarne energije in zmanjša emisije onesnažujočih toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 674
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Od leta 2010 dalje države članice za 
javne in zasebne zgradbe spodbujajo 
načrtovanje, ki bi vključevalo energetske 
viške. Države članice zagotovijo, da bodo 
nove zasebne stavbe in nove stavbe javnih 
organov na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni od leta 2015 dalje usklajene  
s standardi za stanovanjsko gradnjo, ki bo 
omogočala uporabo energetskih viškov. 
Države članice do leta 2014 predložijo 
program, ki vključuje podrobnosti o tem, 
kako lahko tretje strani strehe javnih 
poslopij uporab i jo  za pridobivanje 



PE409.384v01-00 104/123 AM\730537SL.doc

SL

obnovljivih energij.

Or. de

Obrazložitev

Države članice so odgovorne za programe in načrte spodbujanja uporabe obnovljivih energij 
v stavbah in bi morale tudi utirati pot vlaganjem tretjih strani v obnovljive energije.

Predlog spremembe 675
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice bodo od leta 2012 dlje 
proaktivno spodbujale koncepte plus 
energijskih stanovanjskih objektov za 
upravne in zasebne stanovanjske objekte 
ter poskrbele, da bodo plus energijske 
zgradbe najkasneje leta 2020 postale 
obvezne. Države članice zahtevajo, da 
njihove lastne zgradbe in zgradbe javnih 
ali poljavnih organov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni postanejo 
vodilni projekt za uporabo obnovljivih 
energij in od leta 2012 dalje uporabljajo 
plus energetske standarde.
Strehe vseh javnih ali mešanih zasebno-
javnih zgradb bodo tretjim osebam na 
voljo za naložbe v obrate za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da države članice proaktivno spodbujajo plus energijske stanovanjske 
koncepte za gradnjo javnih objektov in zasebnih domov. Vendar navzkrižne izkušnje iz 
nedavne razprave v okviru foruma „Grenelle“ (forum za okolje) v Franciji kažejo, da je 
predlagani časovni načrt poročevalca zelo ambiciozen in bo v njem zastavljene cilje težko 
doseči. Predložiti je treba načrt, ki bo bolj realističen in dosegljiv.
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Predlog spremembe 676
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V primeru obnovljenih stavb s celotno 
uporabno površino pod 200 m2 države 
članice zagotovijo finančne spodbude ali 
davčno znižanje. Ti ukrepi so stabilni in 
dolgoročni.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lastnikom malih stavb omogočili, da se uskladijo z zahtevami glede energetske 
učinkovitosti in obnovljivih energij, bi morale države članice nuditi finančne spodbude.

Predlog spremembe 677
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce, inženirje in arhitekte, tako da 
bodo ti sposobni ustrezno upoštevati 
uporabo odpadne energije iz vseh 
energetskih virov za daljinsko ogrevanje 
in hlajenje (ter skupinsko ogrevanje in 
hlajenje) pri načrtovanju, projektiranju, 
gradnji  in prenovi industrijskih ali 
stanovanjskih območij.

Or. en
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Predlog spremembe 678
Vladimír Remek

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

črtano

Države članice v primeru biomase 
predvidijo spodbude za tehnologije 
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85 % za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70 % za industrijske namene uporabe.
Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, 
ki izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.
Države članice v primeru sončne energije 
predvidijo spodbude za naprave in 
sisteme, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 35%.
Države članice pri oceni izkoristka 
pretvorbe in učinkovitosti (razmerja med 
vhodno in izhodno energijo) sistemov in 
naprav za namene tega odstavka 
uporabijo postopke Skupnosti ali, če teh 
ni, mednarodne postopke, če ti obstajajo.

Or. cs
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Obrazložitev

Odstavka 4 in 5 nista logično usklajena z zgradbo besedila, ki je preveč opisno, tako da bi 
njuna uporaba lahko otežila izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 679
Lena Ek

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

črtano

Države članice v primeru biomase 
predvidijo spodbude za tehnologije 
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85% za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70% za industrijske namene uporabe.
Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, 
ki izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES. 
Države članice v primeru sončne energije 
predvidijo spodbude za naprave in 
sisteme, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 35%. 
Države članice pri oceni izkoristka 
pretvorbe in učinkovitosti (razmerja med 
vhodno in izhodno energijo) sistemov in 
naprav za namene tega odstavka 
uporabijo postopke Skupnosti ali, če teh 
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ni, mednarodne postopke, če ti obstajajo.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica bi se morala sama odločiti, katere ukrepe bo v skladu z zavezujočimi 
cilji sprejela.  Vsaka od njih se sooča z različnimi možnostmi in pogoji, znotraj katerih naj bi 
znala ukrepati.

Predlog spremembe 680
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje, ki 
omogočajo optimalno kombinacijo 
obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovite tehnologije ter s tem dosegajo 
znatno manjšo porabo energije. Države 
članice uporabijo energetske znake ali 
znake za okolje ali druge ustrezne 
certifikate ali standarde, oblikovane na 
nacionalni ali evropski ravni, kadar ti 
obstajajo, kot podlago za spodbujanje teh 
sistemov in naprav.

Or. en

Obrazložitev

Politiko bi bilo treba opredeliti z vidika obveznosti doseganja rezultatov in ne toliko z vidika 
sredstev. Za to je potrebna najboljša možna kombinacija obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovitih tehnologij, ne pa dajanje prednosti tej ali oni možni rešitvi. Poleg tega se lahko 
zgodi, da za neko stavbo niso na voljo obnovljivi viri energije. Za uresničitev ciljev, 
načrtovanih za leto 2020, je bistvena energetska učinkovitost. To je še toliko pomembneje za 
stavbe, ki predstavljajo z vidika učinkovite rabe energije velik potencial.
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Predlog spremembe 681
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje, ki 
omogočajo optimalno kombinacijo 
obnovljivih virov energije in visoko 
učinkovite tehnologije ter s tem dosegajo 
znatno manjšo porabo energije. Države 
članice uporabijo energetske znake ali
znake za okolje ali druge ustrezne 
certifikate ali standarde, oblikovane na 
nacionalni ali evropski ravni, kadar ti 
obstajajo, kot podlago za spodbujanje teh 
sistemov in naprav.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 

5. Države članice v svojih programih 
podpore energiji iz obnovljivih virov, 
namenjeni ogrevanju in hlajenju, 
razlikujejo v korist sistemov in naprav za 
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obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

ogrevanje in hlajenje z obnovljivo energijo, 
ki dosegajo znatno manjšo porabo energije. 
Države članice uporabijo energetske znake 
ali znake za okolje ali druge ustrezne 
certifikate ali standarde, oblikovane na 
nacionalni ali evropski ravni, kadar ti 
obstajajo, kot podlago za spodbujanje teh 
sistemov in naprav.

Or. en

Obrazložitev

Ogrevanje in hlajenje z obnovljivimi viri je ključni sektor za doseganje ciljev, zato je lahko 
podpora bolj učinkovita od predpisne ureditve. Upoštevati je treba razlike v razpoložljivosti 
virov.

Predlog spremembe 683
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije, s posebnim 
poudarkom na ogrevanju in hlajenju s 
sončno termično energijo. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

Or. en

Obrazložitev

Med razpoložljivimi tehnologijami za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih energetskih virov je 
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sončna termična energija daleč najkoristnejša v smislu tehnične zmogljivosti za dovajanje 
stavbam, stroškovne učinkovitosti, zmanjšanja povpraševanja po električni energiji v konicah 
in bolj splošno v smislu prispevka k varnosti oskrbe z energijo, zmanjševanja podnebnih 
sprememb in ustvarjanja lokalnih delovnih mest. Vendar za vstop na trg v velikem obsegu 
potrebuje močno politično podporo, kar velja zlasti za sektor hlajenja.

Predlog spremembe 684
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije v primerjavi z 
obstoječimi sistemi in opremo za 
ogrevanje in hlajenje v stavbi.. Države 
članice uporabijo energetske znake ali 
znake za okolje ali druge ustrezne 
certifikate ali standarde, oblikovane na 
nacionalni ali evropski ravni, kadar ti 
obstajajo, kot podlago za spodbujanje teh 
sistemov in naprav.

Or. de

Obrazložitev

Uporabo sistemov in naprav za ogrevanje in hlajenje bi bilo treba spodbujati samo takrat, 
kadar bi to pomembno pripomoglo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. To pa ne velja za 
primere, ko stavba že ima učinkovit in podnebju prijazen sistem ogrevanja, ki deluje po 
načelu soproizvodnje. Spodbujanje vstopa obnovljivih energij na trg ogrevalnih sistemov pa 
ne sme izpodrivati drugih podnebju prijaznih tehnologij, ki si zaslužijo podporo.
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Predlog spremembe 685
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo energije. Države članice 
uporabijo energetske znake ali znake za 
okolje ali druge ustrezne certifikate ali 
standarde, oblikovane na nacionalni ali 
evropski ravni, kadar ti obstajajo, kot 
podlago za spodbujanje teh sistemov in 
naprav.

5. Države članice v svojih gradbenih 
zakonskih in podzakonskih predpisih 
predvidijo spodbude za uporabo sistemov 
in naprav za ogrevanje in hlajenje z 
obnovljivo energijo, ki dosegajo znatno 
manjšo porabo primarne energije. Države 
članice uporabijo energetske znake ali 
znake za okolje ali druge ustrezne 
certifikate ali standarde, oblikovane na 
nacionalni ali evropski ravni, kadar ti 
obstajajo, kot podlago za spodbujanje teh 
sistemov in naprav.

Or. de

Obrazložitev

Prav je, da se natančno navede, da gre za primarno energijo, ker je to edini način za 
vključitev izboljšanja storilnosti in povečanja učinkovitosti. Energijo se lahko prihrani samo z 
zmanjšanjem porabe primarne energije.

Predlog spremembe 686
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru biomase 
predvidijo spodbude za tehnologije
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85% za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70% za industrijske namene uporabe.

Države članice v primeru biomase 
predvidijo spodbude za tehnologije 
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85% za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70% za industrijske namene uporabe. 
Poleg tega zagotovijo, da programi 
podpore ne spodbujajo uporabe biomase 
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samo za proizvodnjo električne energije.

Or. fr

Obrazložitev

Biomasa je omejen vir: države članice morajo zato njeno uporabo spodbujati v visoko 
učinkovitih obratih. Zelo učinkoviti, med 75 % in 90 %, so obrati za soproizvodnjo, odvisno 
od aplikacij. Proizvodnjo električne energije iz biomase ovirajo zelo majhne proizvedene 
količine te energije. Države članice morajo zato zagotoviti, da programi podpore ne bodo 
ponujali spodbud za proizvodnjo zgolj električne energije, kadar bi to pomenilo tratenje 
redkega vira.

Predlog spremembe 687
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru biomase 
predvidijo spodbude za tehnologije 
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85% za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70% za industrijske namene uporabe.

Države članice bi morale v primeru 
biomase razmisliti o tehnologijah
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85% za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
70% za industrijske namene uporabe.

Or. it

Obrazložitev

Številčenje je potrebno zato, da dobi člen jasno pravno strukturo in da se prepreči 
nesporazume v zvezi s ,mpravno hierarhijo posameznih odstavkov.
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Predlog spremembe 688
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, 
ki izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker toplotne črpalke uporabljajo velike količine električne energije, ki se lahko proizvaja z 
nizko učinkovitostjo iz neobnovljivih virov energije, jih ne moremo uvrstiti med obnovljive 
vire energije. 

Predlog spremembe 689
Philippe Busquin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.

V primeru toplotnih črpalk države članice 
spodbujajo uporabo toplotnih črpalk, ki 
proizvedejo več obnovljive energije, kot 
porabijo primarne energije.  To se 
izračuna s koeficientom obnovljivosti 
(COR).
Dokazno breme za koeficient učinkovitosti 
(COP) in koeficient obnovljivosti (COR) 
prevzame neodvisna ustanova po
skupnem preskusnem postopku, ki ga 
določi Komisija.

Or. en
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Obrazložitev

Nobena od obnovljivih tehnologij, ki so dostopne na trgu, ne uporablja obnovljivih, temveč 
druge vire energije. Zaradi tega je treba oceniti, katera od tehnologij za pridobivanje energije 
iz obnovljivih virov je najustreznejša. Glede na razlike v podnebnih pogojih ena sama idealna 
rešitev ne obstaja. Če bi toplotne črpalke izločili iz direktive, bi to pomenilo neupoštevanje 
podnebne raznolikosti EU kot celote.

Vse toplotne črpalke, katerih količina proizvedene obnovljive energije je večja od količine 
dovedene primarne energije, predstavljajo tehnologijo obnovljive energije. To bi se lahko 
izračunalo s koeficientom obnovljivosti (COR).

    E RES

COR =      - 1 > 0  

           E drugi viri

Predlog spremembe 690
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, ki 
dosegajo visoko učinkovitost in zlasti
izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog upošteva potrebo po kombiniranju visoko učinkovitih tehnologij in obnovljivih 
energij ne glede na to, ali gre za geotoplotno ali zračno toplotno črpalko.
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Predlog spremembe 691
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, ki 
dosegajo visoko učinkovitost in zlasti
izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog upošteva potrebo po kombiniranju visoko učinkovitih tehnologij in obnovljivih 
energij ne glede na to, ali gre za geotoplotno ali zračno toplotno črpalko.

Predlog spremembe 692
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude za toplotne črpalke, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve za 
podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES. 

Države članice v primeru toplotnih črpalk 
predvidijo spodbude samo za toplotne 
črpalke, ki izpolnjujejo minimalne zahteve 
za podelitev znaka za okolje, določene v 
Odločbi 2007/742/ES, in za sisteme 
toplotnih črpalk, ki izpolnjujejo posebna 
merila učinkovitosti v obliki letne delovne 
učinkovitosti. Pri proizvodnji toplote mora 
letna delovna učinkovitost znašati vsaj 
3,5.

Or. de
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Obrazložitev

Letna delovna učinkovitost pokaže, kakšna količina električne proizvodnje se pretvori v 
toplotno energijo. Ta dodatna zahteva po učinkovitosti je v skladu z obstoječo zakonodajo 
držav članic in pojasnjuje, da morajo biti poleg podatkov o proizvajalcih v oceno vključeni 
tudi podatki o obratovanju sistemov toplotnih črpalk.

Predlog spremembe 693
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice spodbujajo vzpostavitev 
rafinerij za biogoriva zaradi možnosti, da 
se potem višek toplote lahko uporabi za 
povečanje učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Višek toplote iz procesov proizvodnje biogoriva je smiselno uporabiti. Tako bi morale države 
članice zagotoviti namestitev takšnih proizvodnih obratov v bližini omrežij za daljinsko 
ogrevanje, da bi se lahko višek energije učinkovito uporabljal za ogrevanje in hlajenje.

Predlog spremembe 694
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Zagotovljen mora biti enostaven 
dostop do javnega in zasebnega 
financiranja ter projektov zvezi z 
obnovljivimi viri energije, ki so v interesu 
Skupnosti.
Za lažje financiranje doseganja 20 % cilja 
Komisija in države članice do 31. 
decembra 2009 predstavijo analizo in 
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načrt, namenjena zlasti:
– boljši uporabi strukturnih skladov in 
o k v i r n i h  programov za obnovljive 
energije;
– boljši in povečani uporabi sredstev 
Evropske investicijske banke in drugih 
javnih finančnih institucij; in
– boljšemu dostopu do tveganega kapitala, 
zlasti z analizo izvedljivosti sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja za 
naložbe v obnovljive energije v Evropski 
uniji, podobnega pobudi za svetovni sklad 
za energetsko učinkovitost in obnovljive 
vire energije (GEEREF), ki je namenjena 
le naložbam v obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost v tretjih državah.
Komisija EU zlasti analizira, kako bi se te 
nove finančne možnosti lahko uporabile 
za lansiranje „projektov v zvezi z 
obnovljivimi viri energije, ki so v 
evropskem interesu“s pospeševanjem: 
– razvoja skupnosti in mest s 100 % ali 
visoko ravnjo energije iz obnovljivih virov 
v okviru „pobude o združenju županov“;
– razvoja potrebne omrežne infrastrukture 
za razvoj potencialov energije priobalnega 
vetra in morja v Severnem morju in 
Baltskem morju;
– vzpostavljanja omrežij območnega 
ogrevanja in hlajenja na podlagi biomase 
na severu in vzhodu EU v kombinaciji z 
večjim programom za naknadno 
opremljanje obstoječega stavbnega fonda;
– razvoja povezovalnih vodov s 
sredozemskimi državami, da bi v celoti 
izrabili velik potencial vetrne in sončne 
toplotne energije v sredozemskih in 
drugih sosednjih državah.

Or. en
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Obrazložitev

Enako predlogu spremembe št. 90 iz poročila Turmes, razen vključitve okvirnih programov 
financiranja.

Predlog spremembe 695
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Zagotovljen mora biti enostaven 
dostop do javnega in zasebnega 
financiranja ter projektov v zvezi z 
obnovljivimi viri energije, ki so v 
evropskem interesu.

Za lažje financiranje doseganja 20 % cilja 
Komisija in države članice do 31. 
decembra 2009 predstavijo analizo in 
načrt, namenjena zlasti:
– boljši uporabi strukturnih skladov in 
o k v i r n i h  programov za obnovljive 
energije;
– boljši in povečani uporabi sredstev 
Evropske investicijske banke in drugih 
javnih finančnih institucij; in
– boljšemu dostopu do tveganega kapitala, 
zlasti z analizo izvedljivosti sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja za 
naložbe v obnovljive energije v Evropski 
uniji, podobnega pobudi za svetovni sklad 
za energetsko učinkovitost in obnovljive 
vire energije (GEEREF), ki je namenjena 
le naložbam v obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost v tretjih državah.
Komisija EU zlasti analizira, kako bi se te 
nove finančne možnosti lahko uporabile 
za lansiranje „projektov v zvezi z 
obnovljivimi viri energije, ki so v 
evropskem interesu“s pospeševanjem:
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– razvoja skupnosti in mest s 100 % ali 
visoko ravnjo energije iz obnovljivih virov 
v okviru „pobude o združenju županov“;
– razvoja potrebne omrežne infrastrukture 
za razvoj potencialov energije priobalnega 
vetra in morja v različnih morskih 
območjih Evropske Unije;
– vzpostavljanja omrežij območnega 
ogrevanja in hlajenja na podlagi biomase 
na severu in vzhodu EU v kombinaciji z 
večjim programom za naknadno 
opremljanje obstoječega stavbnega fonda;
– razvoja povezovalnih vodov s 
sredozemskimi državami, da bi v celoti 
izrabili velik potencial vetrne in sončne 
toplotne energije v sredozemskih in 
drugih sosednjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Poleg predloga spremembe poročevalca bi bilo potrebno omeniti tudi: da bi bilo v direktivi o 
obnovljivih virih energije potrebno vzpostaviti jasno povezavo z okvirnimi programi, da bi 
spodbudili razvoj in raziskave na področju biogoriv druge generacije. Mnoga morska 
območja v Evropski uniji – ne samo Severno in Baltsko morje – imajo tudi pomemben 
potencial energije vetra in morja in zato ne bi smela biti pristransko obravnavana. 

Predlog spremembe 696
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Komisija in države članice do 31. 
decembra 2009 predložijo analizo in 
načrt, kako u s k l a j e n o  usmerjati 
nacionalno financiranje in financiranje   
Skupnosti ter druge oblike podpore v 
centre za raziskovanje obnovljivih energij 
in energetsko učinkovitih tehnologij; 
zlasti v centre, ki sodelujejo z univerzami 
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in podjetji (zlasti malimi in srednje 
velikim podjetji) pri uporabnih raziskavah 
in raziskavah, ki pomenijo preboj v smislu 
inovativnosti;  pri tehnoloških raziskavah 
se kaže posebno zanimanje za 
decentralizirano proizvodnjo in 
proizvodnjo Skupnosti; cilj takšnih 
raziskav je kar najbolj zmanjšati spore 
glede uporabe, npr. za gorivo ali za hrano.  
takšni centri bodo namenjeni tudi 
ozaveščanju javnosti o obnovljivih 
energijah in zlasti o ukrepih za varčevanje 
z energijo.  

Or. en

Obrazložitev

Raziskovalni centri so nujni za prihodnost tehnologij evropskih  obnovljivih energij in  
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zato bi jih morali Komisija in države članice na 
usklajen način  v celoti podpreti.

Predlog spremembe 697
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. Države članice sprejmejo finančne in 
druge podporne ukrepe za zagotovitev, da 
bo čim več kmetijskih gospodarstev neto 
proizvajalcev energije, ki bodo energijo 
pridobivali z anaerobno presnovo, 
fotovoltaiko, iz iveri in biogoriv druge 
generacije; pristojni organ bo tej energiji 
tudi zagotovil nediskriminatoren dostop 
do električnih in plinskih omrežij; vendar 
se je treba sporom glede uporabe, na 
primer  lesa za gorivo ali za gradnjo, 
kolikor je mogoče izogniti, energijo pa 
pridobivati iz neživilskih organskih snovi.

Or. en
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Obrazložitev

Podeželska zemljiška gospodarstva so lahko bogati viri trajnostne obnovljive energije, zato bi 
jim morali njihovi organi nuditi polno podporo.

Predlog spremembe 698
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5d. Države članice pregledajo svojo 
politiko na področju javnih naročil, da bi 
spodbudile uporabo obnovljivih energij in 
energetsko učinkovitih tehnologij; javni 
organi spodbujajo uporabo goriv iz 
neživilskih organskih snovi v cestnem 
voznem parku in sprejmejo druge ukrepe 
v skladu z novo direktivo o spodbujanju 
čistih in energetsko učinkovitih vozil za 
cestni prevoz.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi so v položaju, ko lahko močno vplivajo na učinke rabe ogljika.

Predlog spremembe 699
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5e. Pri ocenjevanju vpliva, ki ga ima 
razvoj na področju obnovljivih energij v 
regijah, določenih v okoljski zakonodaji 
EU in zlasti v direktivi o habitatih 
(Direktiva 92/43/EGS), bodo države 
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članice upoštevale pozitiven vpliv tega 
razvoja na proizvodnjo obnovljive energije 
v Evropski uniji in njegov prispevek k 
doseganju ciljev omenjene direktive. 

Or. en

Obrazložitev

Pri preučevanju vpliva, ki ga imajo na okolje programi obnovljivih energij, je treba skrbno 
upoštevati boj proti podnebnim spremembam.
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