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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0019),

– ob upoštevanju člena 251(2), člena 175(1) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je 
Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0046/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj 
ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive 
Navedba sklicevanja

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Člen 175(1) je edina primerna pravna podlaga. Dvojna podlaga je rezervirana za primere, 
kjer je več enako pomembnih ciljev; v tem primeru pa je glavni cilj varovanje okolja –
obstoječi direktivi o energiji iz obnovljivih virov in o biogorivih sta bili prav tako sprejeti v 
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skladu s členom 175(1). Poleg tega ni cilj določb o biogorivih spodbujati trgovino –
predpisani standardi so namreč še zdaleč niso usklajeni – temveč opredeliti trajnostna 
merila.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive 
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Iz časovnega načrta za obnovljivo 
energijo je razvidno, da je najmanj 20-
odstotni skupni delež energije iz 
obnovljivih virov dosegljiv cilj ter da bo 
okvir, ki vključuje obvezne cilje, poslovni 
skupnosti zagotovil dolgoročno stabilnost, 
ki jo ta potrebuje za vzpostavitev 
ekonomije na  osnovi energije iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Svet in države članice so podali oceno Komisijinega načrta za obnovljive vire energije. 
Komisija mora to upoštevati pri oblikovanju takšne uvodne izjave. Predlog spremembe to 
pojasnjuje.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Evropski parlament podpira najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v primerjavi 
s končno porabo energije leta 2020. Zadnji znanstveni in politični dokazi kažejo, da uvedbe 
zavezujočega cilja 10 % za goriva za uporabo v prometnem sektorju, pridobljena iz biomase, 
ni mogoče doseči na trajnostni način. Ta cilj je treba zato opustiti. Biomaso bo mogoče 
učinkoviteje trajnostno uporabiti za druge načine pridobivanja energije, kot je proizvodnja 
električne energije skupaj z ogrevanjem (ali hlajenjem).

Predlog spremembe 4

Predlog direktive 
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Seveda je verjetno, da bodo cilji glede 
obnovljive energije dejansko izpolnjeni s 
kombinacijo domače proizvodnje in uvoza. 
V zvezi s tem mora Komisija spremljati 
ponudbo energije iz obnovljivih virov, 
vključno z biomaso za proizvodnjo 
energije, na trgu Skupnosti ter upoštevati
razvoj več- in dvostranskih trgovinskih 
pogajanj ter vidikov, povezanih z okoljem, 
socialo, stroški, zanesljivostjo oskrbe z 
energijo itd.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija mora spremljati uvoz in izvoz celotne oskrbe z energijo, ne glede na to, ali je 
proizvedena (in porabljena) doma ali uvožena iz tretjih držav ali izvožena vanje. Zlasti je 
treba spremljati biomaso za energetske namene. Vendar zadnji znanstveni in politični dokazi 
kažejo, da uvedbe zavezujočega cilja 10 % za goriva za uporabo v prometnem sektorju, 
pridobljena iz biomase, ni mogoče doseči na trajnostni način. Ta cilj je treba zato opustiti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive 
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Da se omogoči doseganje 10-
odstotnega deleža biogoriv, je treba 
zagotoviti, da se na trg dajo mešanice z 
višjo koncentracijo biodizla v dizelskem 
gorivu od tistih, ki so predvidene s 
standardom EN590/2004.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To je zajeto v direktivi o kakovosti goriva.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive 
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža obnovljivih virov 
energije v skupni porabi energije v 
Skupnosti in 10-odstotnega deleža 
biogoriv v porabi bencina in dizelskega 
goriva v sektorju prometa v vsaki državi 
članici do leta 2020 države članice ne 
morejo doseči v zadostni meri in se lahko 
zaradi obsega ukrepanja bolje dosežejo na 
ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 

(57) Ker splošnih ciljev doseganja 20-
odstotnega deleža energije iz obnovljivih 
virov v skupni porabi energije v Skupnosti
do leta 2020 države članice ne morejo 
doseči v zadostni meri in se lahko zaradi 
obsega ukrepanja bolje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
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določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 v direktivi o obnovljivih virih energije predlagal cilj 10 % za 
biogoriva do leta 2020. Voditelji držav in vlad pa so postavili določene predpogoje, in sicer, 
da mora biti proizvodnja trajnostna in da mora biti druga generacija na voljo na tržišču. Od 
marca 2007 je vedno več dokazov, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni. Cilj 10 % je treba zato 
opustiti.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive 
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. 
Določena sta obvezna cilja za skupni delež 
energije iz obnovljivih virov v porabi 
energije in delež energije iz obnovljivih 
virov v prometu. Določena so pravila za 
potrdila o izvoru, upravne postopke in 
povezovanje v elektroenergetske omrežje
v zvezi z energijo iz obnovljivih virov. 
Določena so merila okoljske trajnosti za 
pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva.

V tej direktivi je določen skupni okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov 
in njihovo integracijo v notranji 
energetski trg EU z namenom izboljšati 
zanesljivost oskrbe, varovanje okolja, 
konkurenco in vodilno vlogo evropske 
industrije. Določeni so obvezni cilji EU in 
nacionalni cilji za skupni delež energije iz 
obnovljivih virov v porabi energije, da bi 
zagotovili, da bo leta 2020 delež energije 
iz obnovljivih virov v končni porabi 
energije v EU vsaj 20-odstoten. Določena 
so pravila za zaščito nacionalnih 
programov podpore in podrobnih 
nacionalnih akcijskih načrtov za 
obnovljivo energijo, mehanizmi 
prilagodljivosti med državami članicami 
pri doseganju ciljev, upravni postopki in 
povezovanje v infrastrukturo v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov. Določena so 
merila okoljske in socialne trajnosti za 
energijo iz biomase.

Or. en
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Obrazložitev

Glavne značilnosti direktive je treba osvetliti v področju uporabe direktive.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive 
Člen 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive nefosilne vire energije: veter, 
sonce, geotermalne vire, valovanje, 
plimovanje, vodno energijo, biomaso, plin, 
pridobljen iz odpadkov, plin, pridobljen z 
napravami za čiščenje odplak, in biopline;

(a) „energija iz obnovljivih virov“ pomeni 
obnovljive vire energije: veter, sonce, 
geotermalne vire, valovanje, plimovanje, 
vodno energijo, biomaso, plin, pridobljen 
iz odpadkov, plin, pridobljen z napravami 
za čiščenje odplak, in biopline;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila skladna z novo definicijo Eurostata in mednarodnimi definicijami, ta direktiva 
zajema zgolj tiste vire energije, ki so obnovljivi. Ta direktiva se zato ne nanaša na fosilna 
goriva in druge kategorije goriv, ki jih te definicije ne zajemajo.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive 
Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 
ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora), 
gozdarstvu in z njima povezanih 
proizvodnih dejavnostih ter biološko 
razgradljive dele industrijskih in 
komunalnih odpadkov;

(b) „biomasa“ pomeni biološko 
razgradljive dele proizvodov, odpadkov in 
ostankov v kmetijstvu (vključno s snovmi 
rastlinskega in živalskega izvora), 
ribogojstvu, gozdarstvu in z njima 
povezanih proizvodnih dejavnostih ter 
ločeno zbrane biološko razgradljive dele 
industrijskih in komunalnih odpadkov;

Or. en
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Obrazložitev

Obstoječa definicija ne vključuje biomase iz akvakulturnih proizvodov, na primer alg. Poleg 
tega je ponavadi veliko bolje recilirati ali kompostirati biološko razgradljive odpadke, 
procesni plini pa se seveda lahko uporabijo za proizvodnjo energije. Nenazadnje ima 
biološko razgradljivi del komunalnih odpadkov nizek energetski donos, zato mora ta direktiva 
spodbujati ločevanje te vrste odpadkov.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive 
Člen 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) „geotermalna energija“ pomeni 
energijo, ki je shranjena v obliki toplote 
pod trdno zemeljsko površino;

Or. en

Obrazložitev

V evropski zakonodaji ni usklajene definicije geotermalne energije: obstajajo različne 
nacionalne definicije. To povzroča zmedo. Zato mora ta direktiva opredeliti geotermalno 
energijo. Predlagana definicija se široko uporablja v geotermalni dejavnosti, saj je del 
nacionalnih standardov.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive 
Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) „tekoče biogorivo“ pomeni tekoče 
gorivo za energetske namene, proizvedeno 
iz biomase;

(e) „biomasa za proizvodnjo energije“ 
pomeni trdno, plinasto ali tekoče gorivo za 
energetske namene, proizvedeno iz 
biomase;

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja zajema vso energijo, proizvedeno iz biomase, in ne samo tisto, ki se uporablja kot 
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gorivo v prometnem sektorju ali kot tekoče gorivo v ogrevanju in proizvodnji električne 
energije. Zato je bistveno, da se opredeli ustrezni pojem.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive 
Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „biogorivo“ pomeni tekoče ali plinasto 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu, 
proizvedeno iz biomase;

(f) „pogonsko gorivo za promet iz 
biomase“ pomeni tekoče ali plinasto 
gorivo, namenjeno uporabi v prometu, 
proizvedeno iz biomase;

Or. en

Obrazložitev

Biomasa za proizvodnjo energije se uporablja na veliko različnih načinov, med njimi tudi za 
ogrevanje in proizvodnjo električne energije ter za pogonska goriva v prometu. V tem izrazu 
je ta razlika jasna.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive 
Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „območje visoke ohranitvene 
vrednosti“ pomeni:
(i) območja z visoko vsebnostjo biotske 
raznovrstnosti (na primer endemičnost, 
ogrožene vrste, zavetja), ki je pomembna v 
svetovnem, regionalnem ali nacionalnem 
merilu;
(ii) velika območja zemeljskega površja, 
pomembna v svetovnem, regionalnem ali 
nacionalnem merilu, kjer obstajajo za 
življenje sposobne populacije večine ali 
vseh v naravi živečih primerkov vrste v 
naravni razporeditvi in količini;
(iii) območja z redkimi ali ogroženimi 
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ekosistemi;
(iv) območja, življenjsko pomembna za 
ekosisteme v izrednih razmerah (na 
primer zaščita porečij, obvladovanje 
erozije);
(v) območja, življenjsko pomembna za 
lokalne skupnosti (na primer  za 
preživljanje, zdravje)
(vi) območja ključnega pomena za 
tradicionalno kulturno identiteto lokalnih 
skupnosti (območja z velikim kulturnim, 
ekološkim, ekonomskim ali verskim 
pomenom, opredeljena v sodelovanju z 
zadevnimi lokalnimi skupnostmi);

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti visoko ohranitveno vrednost, saj je to temelj člena 15, ki zagotavlja 
trajnost goriv iz biomase, zlasti v smislu ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekološke 
celovitosti. Visoko ohranitveno vrednost (High Conservation Value ali HCV) opredeljujejo 
številne organizacije, med njimi tudi Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN) in Svetovna 
banka, uporablja pa se tudi v mednarodnem sistemu certificiranja lesa Sveta za nadzor nad 
gozdovi (FSC)

Predlog spremembe 14

Predlog direktive 
Člen 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „mokrišče“ pomeni zemljišče, ki je 
pokrito ali nasičeno z vodo stalno ali večji 
del leta;

Or. en

Obrazložitev

Mokrišče je treba opredeliti v tej direktivi. Mokrišča so pomembna skladišča ogljika; če se 
spremenijo, lahko to povzroči izpust velikih količin toplogrednih plinov. Neizsušena šotišča, 
na primer nedotaknjena šotišča, vsekakor spadajo v to definicijo.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive 
Člen 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fc) „neizkoriščeno, degradirano ali 
mejno zemljišče“ pomeni zemljišče, ki po 
letu 1990 ni bilo mokrišče ali pokrito z 
gozdom, ki nima velike ohranitvene 
vrednosti ali ni zraven takega zemljišča, 
znotraj naravnih območij velike vrednosti 
ali na zaščitenih območjih, ter ki vsaj 10 
let ni bilo uporabljeno v kmetijstvu;

Or. en

Obrazložitev

Neizkoriščena, mejna in degradirana zemljišča je treba opredeliti v tej direktivi. Definicija 
mora biti oblikovana jasno za zagotovitev, da ta zemljišča, če se jih izkorišča za pridobivanje 
biomase za pogonska goriva v prometu, nimajo visoke ohranitvene vrednosti ali velikih zalog 
ogljika ter da niso sicer uporabljana za proizvodnjo hrane. Visoka ohranitvena vrednost je 
mednarodno priznan status, ki varuje biotsko raznovrstnost in ekološko celovitost. Leto 1990 
je v okviru Kjotskega protokola dogovorjeno kot mejno leto za krčenje gozdov.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive 
Člen 2 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fd) „agrogoriva“ so goriva iz biomase, ki 
je pridelana na kmetijskih obdelovalnih 
površinah in ki tekmuje za obdelovalno 
površino s pridelavo hrane ali živalske 
krme;

Or. en



PR\722155SL.doc 15/87 PE405.949v01-00

SL

Predlog spremembe 17

Predlog direktive 
Člen 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „potrdilo o izvoru“ pomeni elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov;

(g) „potrdilo o izvoru“ pomeni elektronski 
dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz 
obnovljivih virov, zlasti za namen 
razkritja informacij o električni energiji iz 
Direktive št. 2003/54/ES;

Or. en

Obrazložitev

Vloga tega dokumenta mora biti jasna. Namenjen je označevanju vira energije oziroma kako 
je bila električna energija proizvedena. Navedba določb o razkritju iz direktive o skupnih 
pravilih za notranji trg z električno energijo to pojasnjuje.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive 
Člen 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „potrdilo o prenosu“ pomeni posebej 
označen elektronski dokument, ki ga 
lahko države članice prostovoljno 
uporabljajo za prenos določene količine 
energije iz obnovljivih virov v druge 
države članice izključno za namene 
obračunavanja doseganja ciljev;

Or. en

Obrazložitev

Nov prilagodljiv način za doseganje nacionalnih ciljev glede obnovljivih virov energije je 
predstavljen v členih 8 in 9 te direktive za tiste države članice, ki se odločijo za tak sistem. 
Pomembno je jasno razlikovati med potrdili o izvoru, ki – če so izdana – služijo izključno 
razkritju, in potrdili o prenosu, ki so namenjena izključno obračunavanju doseganja ciljev.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive 
Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „program podpore“ pomeni program na 
podlagi tržne intervencije države članice, 
ki prispeva k temu, da se energija iz 
obnovljivih virov uveljavi na trgu z 
zmanjševanjem stroškov proizvodnje te 
energije, povečanjem cene, po kateri se 
lahko prodaja, ali povečanjem količine 
nabavljene energije na podlagi obveznosti 
glede obnovljive energije ali drugače;

(h) „program podpore“ pomeni program na 
podlagi politične intervencije, s katero se 
oblikujejo in krepijo pobude za širjenje in 
večjo rabo energije iz obnovljivih virov.
Nacionalni programi podpore vključujejo 
zlasti obveznosti glede energije iz 
obnovljivih virov, pomoč za naložbe, 
davčne oprostitve ali davčne olajšave, 
vračila davkov in programe neposredne 
podpore cenam, zlasti programe za 
dovajanje in programe premij;

Or. en

Obrazložitev

Definicijo „programa podpore“ je treba razjasniti.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice uvedejo ustrezne ukrepe, 
da bi zagotovile, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od deleža 
iz okvirne usmeritve iz dela B Priloge I.

2. Države članice uvedejo ustrezne ukrepe, 
da bi zagotovile, da je delež energije iz 
obnovljivih virov enak ali večji od 
obveznih najnižjih vmesnih ciljev iz dela 
B Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se leta 2020 dosegli skupni cilji Evropske skupnosti in držav članic, je treba sprejeti 
tudi obvezne vmesne cilje. Usmeritev, predlagana v prilogi 1B, začne zelo nizko in pušča 
največjo vključitev obnovljivih virov energije za zadnja leta pred letom 2020. Če države 
članice omejitev ne bodo izpolnjevale, bodo zelo težko dosegle cilje za leto 2020. Zato bi jih 
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bilo treba upoštevati kot najnižji minimum.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Dve ali več držav članic si lahko 
skupaj prizadevajo za izpolnitev ciljev iz 
odstavkov 1 in 2 s prilagodljivimi 
instrumenti iz člena 9(1b).
Vse države članice, ki sodelujejo v skladu 
s tem odstavkom, o tem obvestijo 
Komisijo, ki odobri nov skupni cilj za 
skupino držav članic in metodo za 
izračunavanje tega cilja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovile večjo prilagodljivost pri doseganju vmesnih ciljev in ciljev za leto 2020 za 
energijo iz obnovljivih virov, imajo države članice poleg nacionalnih programov podpore na 
izbiro tudi možnost prostovoljnega sodelovanja preko dodatnih instrumentov prožnosti, kot so 
sistem potrdil o prenosu ali skupni projekti iz odstavka (c) člena 9 te direktive.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica zagotovi, da je 
delež energije iz obnovljivih virov v 
prometu v letu 2020 najmanj enak 10% 
končne porabe energije v prometu v tej 
državi članici.

črtano

Pri izračunu skupne porabljene energije v 
prometu za namene prvega pododstavka 
se ne upoštevajo naftni derivati, ki niso 
bencin in dizelsko gorivo.
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Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je marca 2007 v direktivi o obnovljivih virih energije predlagal cilj 10 % za 
biogoriva do leta 2020. Voditelji držav in vlad pa so postavili določene predpogoje, in sicer, 
da mora biti proizvodnja trajnostna in da mora biti druga generacija na voljo na tržišču. Od 
marca 2007 je vedno več dokazov, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni. Cilj 10 % je treba zato 
opustiti.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive 
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4

Nacionalni akcijski načrti Akcijski načrti za energijo iz obnovljivih 
virov

Or. en

Obrazložitev

Naslov opredeljuje akcijske načrte, ki se nanašajo izključno na energijo iz obnovljivih virov, 
da se jih tako loči od drugih akcijskih načrtov v zvezi z energijo: akcijski načrti za obnovljive 
vire energije, o katerih se je Evropski parlament sporazumel v okviru poročila INI o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v Evropi, ki ga je pripravila evropska poslanka Britta 
Thomsen (resolucija EP št. P6-TA(2007)0406 z dne 25. septembra 2007).

Predlog spremembe 24

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme 
nacionalni akcijski načrt. V nacionalnih 
akcijskih načrtih so določeni cilji držav 
članic za deleže energije iz obnovljivih 
virov v prometu, električni energiji ter 
ogrevanju in hlajenju v letu 2020 ter 
ustrezni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za 

1. Vsaka država članica sprejme akcijski 
načrt za energijo iz obnovljivih virov.
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dosego teh ciljev, vključno z nacionalnimi 
politikami za razvoj obstoječih virov 
biomase in mobilizacijo novih virov 
biomase za različne načine uporabe ter 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti, da se 
izpolnijo zahteve iz členov 12 do 17.

Or. en

Obrazložitev

Naslov opredeljuje akcijske načrte, ki se nanašajo izključno na energijo iz obnovljivih virov, 
da se jih tako loči od drugih akcijskih načrtov v zvezi z energijo: akcijski načrti za obnovljive 
vire energije, o katerih se je Evropski parlament sporazumel v okviru poročila INI o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v Evropi, ki ga je pripravila evropska poslanka Britta 
Thomsen (resolucija EP št. P6-TA(2007)0406 z dne 25. septembra 2007).

Predlog spremembe 25

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar več držav članic namerava 
skupaj uresničiti cilje, vsaka od teh držav 
članic v svojem nacionalnem načrtu za 
energijo iz obnovljivih virov določi
podrobnosti ustreznih sporazumov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovile večjo prilagodljivost pri doseganju vmesnih ciljev in ciljev za leto 2020 za 
energijo iz obnovljivih virov, imajo države članice poleg nacionalnih programov podpore na 
izbiro tudi možnost prostovoljnega sodelovanja preko dodatnih instrumentov prožnosti, kot so 
sistem potrdil o prenosu ali skupni projekti iz odstavka (c) člena 9 te direktive. Vsaka država 
članica, ki se odloči za to možnost, mora skupni sporazum podrobno opisati v svojem 
akcijskem načrtu za obnovljive vire energije.
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija usmerja države članice tako, 
da vsaj do 30. junija 2009 zagotovi 
obvezujočo predlogo akcijskega načrta za 
energijo iz obnovljivih virov, ki vsebuje 
naslednje minimalne zahteve:
(a) referenčno statistiko držav članic o 
deležu energije iz obnovljivih virov v 
končni porabi energije za leto 2005 in 
zadnje razpoložljivo leto, pri čemer 
končno porabo energije opredeljujejo:
– trda goriva, nafta, plin, obnovljivi viri 
energije, električna energija in toplota 
(pridobljena topota, daljinsko ogrevanje); 
toplota in električna energija, pridobljeni 
iz obnovljivih in neobnovljivih virov;
– sektorji: industrija, gospodinjstva, 
storitve in promet;
– električna energija (razen električne 
energije za ogrevanje), toplota (vključno z 
električno energijo za ogrevanje) in 
promet; v vseh primerih iz obnovljivih in 
neobnovljivih virov energije;
(b) obvezujoče nacionalne splošne cilje 
držav članic za delež energije iz 
obnovljivih virov v končni porabi energije 
v letu 2020 iz dela A priloge I;
(c) obvezujoče nacionalne najnižje 
vmesne cilje držav članic iz dela B priloge 
I;
(d) obvezujoče nacionalne cilje za leto 
2020 in vmesne cilje za delež energije iz 
obnovljivih virov v električni energiji, 
ogrevanju in hlajenju ter prometu:
(i) obvezujoči cilji za delež energije iz 
obnovljivih virov v električni energiji:
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– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v električni energiji v 
letu 2020 v skladu z delom A priloge I;
– nacionalni vmesni cilji za delež energije 
iz obnovljivih virov v električni energiji v 
skladu z delom B priloge I;
(ii) obvezujoči cilji za delež energije iz 
obnovljivih virov v ogrevanju in hlajenju:

– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v ogrevanju in hlajenju 
v letu 2020 v skladu z delom A priloge I;
– nacionalni vmesni cilji za delež energije 
iz obnovljivih virov v ogrevanju in 
hlajenju v skladu z delom B priloge I;
(iii) obvezujoči cilji za delež energije iz 
obnovljivih virov v prometu:

– nacionalni cilj za delež energije iz 
obnovljivih virov v prometu v letu 2020 v 
skladu z delom A priloge I;
– nacionalni vmesni cilji za delež energije 
iz obnovljivih virov v prometu v skladu z 
delom B priloge I;
(e) ukrepe za doseganje teh ciljev:

(i) preglednico vseh ukrepov v zvezi s 
spodbujanjem uporabe energije iz 
obnovljivih virov;
(ii) ukrepe o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov v električni 
energiji:
– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz členov 12–14;

(iii) ukrepe o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov v ogrevanju 
in hlajenju:
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– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz členov 12 in 13;

(iv) ukrepe o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov v prometu:

– splošne ukrepe, vključno z davčnimi,
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izpolnjevanje zahtev 
iz členov 12 in 13 ter členov 15–17;

(v) posebne ukrepe o spodbujanju 
uporabe energije iz biomase:

– splošne ukrepe, vključno z davčnimi, 
finančnimi, pravnimi in drugimi 
politikami za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov;
– posebne ukrepe za izkoriščanje novih 
virov biomase ob upoštevanju naslednjih 
načel:
• količina biomase, potrebna za dosego 
ciljev;

• opredelita se vrsta in izvor biomase;

• razpoložljivost/potencial/uvoz biomase se 
mora ujemati s ciljem;

• treba je opredeliti ukrepe za povečanje 
razpoložljivosti biomase ob upoštevanju 
drugih uporabnikov biomase (sektorji v 
kmetijstvu in gozdarstvu);
(f) ocene:
(i) pričakovani skupni prispevek vsake 
tehnologije obnovljivih virov energije za 
dosego obvezujočih ciljev za leto 2020 in 
obvezujočih vmesnih ciljev za delež 
energije iz obnovljivih virov v električni 
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energiji, ogrevanju in hlajenju ter 
prometu;
(ii) bruto in končno porabo energije za 
leto 2020 v primeru nespremenjenega 
stanja in v primeru najučinkovitejše 
porabe;
(iii) strateško okoljsko presojo iz Direktive 
št. 2001/42/ES, ki vključuje koristi 
uporabe energije iz obnovljivih virov za 
okolje in vplive nanj.

Or. en

Obrazložitev

Večina prizadevanj EU na področju obnovljivih virov energije bo izhajala iz izboljšanja 
nacionalnih okvirov za naložbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Komisija mora 
zato državam članicam do 31. marca 2010 zagotoviti usklajeno predlogo nacionalnega 
akcijskega načrta za obnovljive vire energije, da bi olajšala predstavitev nacionalnih 
akcijskih načrtov in njihovo poznejšo analizo.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice o svojih akcijskih načrtih 
za energijo iz obnovljivih virov obvestijo 
Komisijo najpozneje do 31. marca 2010.

Or. en

Obrazložitev

Naslov opredeljuje akcijske načrte, ki se nanašajo izključno na energijo iz obnovljivih virov, 
da se jih tako loči od drugih akcijskih načrtov v zvezi z energijo: akcijski načrti za obnovljive 
vire energije, o katerih se je Evropski parlament sporazumel v okviru poročila INI o 
časovnem načrtu za obnovljivo energijo v Evropi, ki ga je pripravila evropska poslanka Britta 
Thomsen (resolucija EP št. P6-TA(2007)0406 z dne 25. septembra 2007).
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko v treh mesecih po tem, 
ko jo država članica obvesti o svojem 
akcijskem načrtu za energijo iz 
obnovljivih virov iz odstavka 2, zavrne ta 
načrt ali kateri koli njegov del, če ne 
vsebuje vseh zahtevanih elementov iz 
odstavka 1b ali ni skladen z obvezujočimi 
cilji iz priloge I. V tem primeru država 
članica predlaga spremembe; akcijski 
načrt ni sprejet, dokler Komisija ne potrdi 
sprememb. Komisija vsako odločitev o 
zavrnitvi načrta utemelji.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 29

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Država članica, katere delež energije iz 
obnovljivih virov je bil v predhodnem 
dvoletnem obdobju manjši od obvezujočih  
vmesnih ciljev iz dela B Priloge I, Komisiji 
predloži nov načrt za energijo iz 
obnovljivih virov najpozneje do 31. marca
naslednjega leta, v katerem določi ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da bo v prihodnosti 
delež energije iz obnovljivih virov večji od 
ciljev iz dela B Priloge I za najmanj toliko, 
kolikor je bil manjši od vmesnega cilja te 
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države članice. Za ta načrt se tudi 
uporablja neposredni mehanizem 
kaznovanja iz člena 6a.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 30

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogonska biogoriva in druga tekoča 
biogoriva, ki ne izpolnjujejo meril okoljske 
trajnosti iz člena 15, se ne upoštevajo.

Biomasa za pridobivanje energije, ki ne 
izpolnjuje meril okoljske in socialne
trajnosti iz člena 15, se ne upošteva.

Or. en

Obrazložitev

Trajnostna merila morajo veljati za vse vrste rabe energije iz biomase.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) gradnjo obrata za obnovljivo energijo 
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je treba začeti do leta 2016; 
(b) obrat za obnovljivo energijo mora 
imeti proizvodno zmogljivost enako ali 
večjo od 5 000 MW; 
(c) ne sme biti možno, da bi obrat začel 
obratovati do leta 2020;
(d) možno mora biti, da začne obrat 
obratovati do leta 2022.
Komisija odloči, kakšne prilagoditve so 
potrebne pri deležu energije iz obnovljivih 
virov države članice za leto 2020 ob 
upoštevanju napredka pri izgradnji, višine 
finančne podpore, ki je zagotovljena 
obratu, in količine obnovljive energije, ki 
jo bo obrat proizvedel v povprečnem letu, 
ko bo dokončan. 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2) pripravi pravila za uporabo te 
določbe najpozneje do 31. decembra 2012.

Or. en

Obrazložitev

Države članice si morajo intenzivno prizadevati za dosego svojih ciljev za leto 2020. 
Prilagoditve ciljev na podlagi „projektov z zelo dolgim časom od zasnove do realizacije“ in 
„višje sile“ bi lahko države članice izrabile tako, da bi omilile ali odložile izpolnjevanje 
svojih ciljev ali se mu celo izognile. Zato je to možnost treba črtati. 27 držav članic se je 
preko svojih voditeljev obvezalo k izpolnitvi cilja za leto 2020. Ta cilj ni za leto 2022 ali za 
leto 2024. Države članice morajo izpolniti, za kar so se zavezale.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sodišče Evropskih skupnosti je večkrat priznalo načelo „višje sile“ kot del evropske 
zakonodaje in ga je tudi uporabilo v različnih kontekstih, pri čemer ni bilo potrebe, da bi bila 
izrecno navedena v zakonodaji Evropske skupnosti.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Kot pri vodnih virih, lahko v nekaterih letih pride do velikih razlik tudi pri virih vetrne 
energije. Da ne bi vplivali na dveletne obvezne najnižje vmesne cilje, je treba delovanje vetra 
„standardizirati“, da bodo najnižji vmesni cilji EU primerljivi.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene odstavka 1(b) se končna 
poraba energije iz obnovljivih virov za 
ogrevanje in hlajenje izračuna kot poraba 
energije iz obnovljivih virov, dobavljena 
proizvodni industriji, prometnemu 
sektorju, gospodinjstvom, storitvenemu 

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

gozdarstvu in ribištvu za namene ogrevanja 
in hlajenja, vključno s porabo za daljinsko 
ogrevanje ali hlajenje iz obnovljivih virov 
energije, prilagojena v skladu s členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto okoliškega zraka, so instrument energetske 
učinkovitosti, ki je zajet v Direktivi št. 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 
5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Toplotna energija, pridobljena z 
ogrevalnimi ali hladilnimi sistemi, ki 
izkoriščajo geotermalno energijo iz tal ali 
vode, se upošteva za namen odstavka 1(b) 
samo v tistem delu, ki presega primarno 
porabo energije iz neobnovljivih virov, ki 
je potrebna za delovanje sistema..

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto okoliškega zraka, so instrument energetske 
učinkovitosti, ki je zajet v Direktivi št. 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 
5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah.



PR\722155SL.doc 29/87 PE405.949v01-00

SL

Predlog spremembe 36

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke, ki izkoriščajo toploto okoliškega zraka, so instrument energetske 
učinkovitosti, ki je zajet v Direktivi št. 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 
5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(c) se ne upoštevajo 
naftni derivati, ki niso bencin in dizelsko 
gorivo.

Or. en

Obrazložitev

Pogonska goriva iz biomase za uporabo v letalskem in pomorskem prometu niso zajeta v tej 
direktivi.
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je porabljena v Skupnosti; (a) je fizično uvožena in porabljena v 
Skupnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek je obravnavala delovna skupina Sveta za energijo in pomeni izboljšanje predloga 
Komisije.

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) je tretja država sprejela obvezujoče 
vmesne cilje in cilje za leto 2020 za širitev 
deleža energije iz obnovljivih virov, ki so 
podobno ambiciozni kot cilji iz dela A in 
dela B priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Razvoj obnovljivih virov energije je ključen za zanesljivo oskrbo z energijo v zadevnih 
državah in v EU. Potencialen uvoz obnovljivih virov energije iz teh držav v EU je smiseln 
samo, če gre za dodatno proizvodnjo obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) je tretja država izpolnjevala zahteve v 
delu A in delu B priloge I v neposredno 
predhodnem obdobju izpolnjevanja, če 
tako obdobje obstaja;

Or. en

Obrazložitev

Razvoj obnovljivih virov energije je ključen za zanesljivo oskrbo z energijo v zadevnih 
državah in v EU. Potencialen uvoz obnovljivih virov energije iz teh držav v EU je smiseln 
samo, če gre za dodatno proizvodnjo obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) je za električno energijo izdano potrdilo 
o izvoru in potrdilo o prenosu, ki sta del 
sistemov, enakovrednih sistemoma, ki ju
določa ta direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj obnovljivih virov energije je ključen za zanesljivo oskrbo z energijo v zadevnih 
državah in v EU. Potencialen uvoz obnovljivih virov energije iz teh držav v EU je smiseln 
samo, če gre za dodatno proizvodnjo obnovljivih virov energije in če se pri tem spoštujejo 
enakovredna pravila.
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Kot je opisano v direktivi o notranjem trgu za električno energijo, potrdilo o izvoru služi kot 
dokazilo, da je bila določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov za namene 
razkritja informacij o električni energiji.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vrsta kakršnega koli programa 
podpore, uporabljenega za proizvodnjo 
posamezne enote energije; ter

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili morebitnemu dvojnemu štetju in povečali preglednost, mora v vsakem 
potrdilu o izvoru navedena tudi vrsta programa podpore, ki/če jo je prejel posamezni 
obnovljiv vir energije.
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) ali je zadevni obrat za prozvodnjo 
energije iz obnovljivih virov pripomogel k 
dodatni proizvodnji energije iz obnovljivih 
virov v skladu s členom 11a(2).

Or. en

Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V potrdilu o izvoru mora biti navedeno 
tudi, ali je bilo za posamezno enoto 
energije izdano potrdilo o prenosu.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da imata potrdilo o izvoru in potrdilo o prenosu dve različni funkciji, mora biti 
jasno, kdaj sta za isto MWh energije iz obnovljivih virov izdana oba elektronska dokumenta.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo, da se v 
primeru, ko je bilo za energijo iz 
obnovljivih virov, proizvedeno v obratih za 
soproizvodnjo, izdano potrdilo o izvoru v 
skladu z določbami Direktive 
št. 2004/8/ES, ne izda dodatno potrdilo v 
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skladu s tem členom. To velja tudi, če je 
bil izdan kateri koli drug dokument, ki se 
lahko uporablja za namen obveznosti 
razkritja informacij o električni energiji iz 
Direktive št. 2003/54/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili dvojnemu štetju, mora biti za posamezni del energije iz obnovljivih virov 
izdano samo eno potrdilo o izvoru.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice lahko omejijo izvoz 
potrdil o izvoru, če je bila zadevna enota 
energije proizvedena s pomočjo 
nacionalnega programa podpore.

Or. en

Obrazložitev

Energija iz obnovljivih virov, ki je prejema podporo iz katerega koli programa podpore, se ne 
sme prodajati drugim državam kot poceni zelena energija.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Potrdila o izvoru sama na sebi ne 
pomenijo pravice do koriščenja 
nacionalnih programov podpore.

Or. en
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Predlog spremembe 49

Predlog direktive 
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 6a
Potrdila o prenosu električne energije ter 

energije za ogrevanje in hlajenje, 
proizvedenih iz obnovljivih virov energije

1. Države članice, ki se prostovoljno 
odločijo za uporabo sistema prožnosti iz 
člena 9(1b)(a), vzpostavijo sistem, s 
katerim zagotovijo, da se na zahtevo 
proizvajalca energije iz obnovljivih virov 
izda potrdilo o prenosu. Države članice, ki 
se prostovoljno sporazumejo o uporabi 
potrdil o prenosu za potrebe skupnih 
projektov, ki so kot možnost določeni v 
členu 9(1b)(c), vzpostavijo sistem, s 
katerim zagotovijo, da se za zadevne 
projekte energije iz obnovljivih virov izda 
potrdilo o prenosu.
Potrdilo o prenosu je standardne velikosti 
1 MWh. Za vsako megavatno uro 
proizvedene energije se izda največ eno 
potrdilo o prenosu.
2. Potrdila o prenosu se izdajajo, 
prenašajo in razveljavljajo elektronsko. 
Biti morajo točna, zanesljiva in zaščitena 
pred goljufijami.
V potrdilu o prenosu mora biti navedeno 
vsaj:
(a) vir energije, iz katerega je bila 
energija proizvedena, ter datum začetka in 
konca njene proizvodnje;
(b) ali se potrdilo o prenosu nanaša na:
 (i) električno energijo; ali 
 (ii) ogrevanje in/ali hlajenje;
(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
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proizvedena, ter datum, ko je obrat začel 
obratovati;
(d) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka vsakega potrdila o 
prenosu;
(e) znesek in vrsta investicijske pomoči, ki 
je bila obratu odobrena; ter
(f) vrsta kakršnega koli programa 
podpore, uporabljenega za proizvodnjo 
posamezne enote energije.
V potrdilu o prenosu mora biti navedeno 
tudi, ali je bilo za posamezno enoto 
energije izdano potrdilo o izvoru.
3. Države članice iz člena 9(1b)(a) 
priznajo potrdila o prenosu, ki jih izdajo 
druge države članice iz člena 9(1b)(a) v 
skladu s to direktivo. Države članice iz 
člena 9(1b)(c) priznajo potrdila o prenosu 
za zadevne skupne projekte. Če država 
članica iz tega odstavka ne prizna potrdila 
o prenosu, mora njena zavrnitev 
priznanja potrdila temeljiti na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih.
V primeru, ko država članica iz tega 
odstavka zavrne priznanje potrdila o 
prenosu, lahko Komisija sprejme odločbo, 
s katero od zadevne države članice 
zahteva, da potrdilo prizna.
Vendar pa državam članicam, ki ne 
uporabljajo možnosti iz člena 9(1b)(a), ni 
treba priznati potrdil o prenosu, ki jih 
izdajo druge države članice.
4. Države članice zagotovijo, da se vsa 
potrdila o prenosu, ki se izdajo za energijo 
iz obnovljivih virov, proizvedeno v 
določenem koledarskem letu, izdajo 
najpozneje tri mesece po koncu tega leta.
5. Potrdila o prenosu sama na sebi ne 
pomenijo pravice do koriščenja 
nacionalnih programov podpore.

Or. en
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Obrazložitev

Potrdilo o prenosu za električno energijo, ogrevanje ali hlajenje, proizvedeno iz obnovljivih 
virov energije, je prostovoljen sistem, ki ga lahko države članice uvedejo zato, da 
organizirajo prilagodljivost skupaj z drugimi državami članicami.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive 
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi in registri potrdil o izvoru Pristojni organi in registri potrdil o izvoru 
in potrdil o prenosu

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) vzpostavitev in vodenje nacionalnega 
registra potrdil o izvoru in potrdil o 
prenosu, če država članica uporablja 
instrumente prožnosti iz člena 9(1b)(a) ali 
(c);

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.
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Predlog spremembe 52

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izdajanje potrdil o izvoru; (b) izdajanje potrdil o izvoru in potrdil o 
prenosu, če država članica uporablja 
instrumente prožnosti iz člena 9(1b)(a) ali 
(c);

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru;

(c) evidentiranje vseh prenosov potrdil o 
izvoru in potrdil o prenosu, če država 
članica uporablja instrumente prožnosti iz 
člena 9(1b)(a) ali (c);

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.
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Predlog spremembe 54

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razveljavitev potrdil o izvoru; (d) razveljavitev potrdil o izvoru in potrdil 
o prenosu, če država članica uporablja 
instrumente prožnosti iz člena 9(1b)(a) ali 
(c);

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) objavo letnega poročila o številu 
izdanih potrdil o izvoru in potrdil o 
prenosu, če država članica uporablja 
instrumente prožnosti iz člena 9(1b)(a) ali 
(c), številu potrdil, ki so bila prenesena na 
ali od vsakega od drugih pristojnih 
organov, in številu razveljavljenih potrdil.

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.
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Predlog spremembe 56

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V nacionalnem registru potrdil o izvoru 
in potrdil o prenosu, če država članica 
uporablja instrumente prožnosti iz člena 
9(1b)(a) ali (c), so evidentirana potrdila o 
izvoru in potrdila o prenosu, ki jih ima 
vsak subjekt Potrdilo o izvoru se obenem 
hrani le v enem registru.

Or. en

Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Nacionalni pristojni organ je edini 
pristojni organ za potrdila o izvoru in 
potrdila o prenosu, če se države članice 
prostovoljno odločijo zanje, ter za vse 
obrate v posamezni državi članici, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije. 
Pristojni organ ni odgovoren za izdajanje 
potrdil o izvoru in potrdil o prenosu za 
obrate, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije v drugih državah članicah. 
Države članice zagotovijo, da ne pride do 
poseganja na področje pristojnosti 
organov, ki so ustanovljeni v drugih 
državah članicah na podlagi te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Za potrdila o izvoru in potrdila o prenosu, če država članica prostovoljno izbere to možnost, 
mora biti pristojen en sam organ.

Predlog spremembe 58

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;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kot je opredeljeno, je potrdilo o izvoru elektronski dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov za namen obveznega razkritja 
informacij o električni energiji. Predlog spremembe to pojasnjuje.

Predlog spremembe 59

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 

črtano
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energije; v tem primeru se potrdilo o 
izvoru predloži pristojnemu organu, ki da 
je določila država članica, ki je določila 
obveznost; or

Or. en

Obrazložitev

Kot je opredeljeno, je potrdilo o izvoru elektronski dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov za namen obveznega razkritja 
informacij o električni energiji. Predlog spremembe to pojasnjuje.

Predlog spremembe 60

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.

se dobavitelj ali porabnik energije odloči, 
da bo potrdilo o izvoru uporabil za 
dokazovanje deleža ali količine energije iz 
obnovljivih virov v svojem naboru 
energetskih virov, zlasti za izpolnjevanje 
obveznosti razkritja informacij o 
električni energiji iz direktive 
št. 2003/54/ES; 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.

Or. en

Obrazložitev

Kot je opredeljeno, je potrdilo o izvoru elektronski dokument, ki ima vlogo dokazila, da je bila 
določena količina energije proizvedena iz obnovljivih virov za namen obveznega razkritja 
informacij o električni energiji. Predlog spremembe to pojasnjuje.
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Predlog spremembe 61

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko od zadevnega 
dobavitelja energije ali porabnika energije 
zahtevajo, da predloži potrdilo o prenosu v 
razveljavitev skupaj z vsakim potrdilom o 
izvoru, na katerem je navedeno, da je bilo 
za posamezno enoto energije izdano 
potrdilo o prenosu.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam, ki uvažajo energijo iz obnovljivih virov, je smiselno dovoliti, da 
zahtevajo, da se tak uvoz prišteje k nacionalnemu cilju.

Predlog spremembe 62

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);

2. Pristojni organ takoj razveljavi potrdila 
o izvoru, ki so predložena v skladu z 
odstavkom 1.

(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

Potrdilo o izvoru je treba razveljaviti takoj, ko je predloženo pristojnemu organu.
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Predlog spremembe 63

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
izvoru, se enakovredna količina energije 
iz obnovljivih virov izbriše iz registra za 
zagotovitev izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z razkritjem informacij o
električni energiji ter ogrevanju in 
hlajenju. Ta razveljavitev prepreči dvojno 
štetje razkrite električne energije ter 
ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Potrdilo o izvoru je treba razveljaviti takoj, ko je predloženo pristojnemu organu, da se 
prepreči dvojno štetje razkritih potrdil.

Predlog spremembe 64

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 se odločijo za sistem 
prožnosti, predviden v členu 9(1b)(a) ali 
(c) in dokler uporabljajo tak sistem, 
zahtevajo predložitev potrdila o prenosu v 
zvezi z zadevno enoto energije za 
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 
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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 
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 
prenosu predloži pristojnemu organu, ki 
ga je določila država članica, ki je 
določila obveznost.
2. Države članice lahko za namene 
odstavka 1 zahtevajo, da se potrdilo o 
prenosu predloži pristojnemu organu 
skupaj s potrdilom o izvoru, ki je bilo 
izdano za zadevno enoto energije.
3. Če je upravljavec obrata predložil eno 
ali več potrdil o prenosu pristojnemu 
organu v skladu z odstavkom 1(a) ali (b):
(a) zahteva potrdilo o prenosu v skladu s 
členom 6a(1) za vso prihodnjo 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov iz 
istega obrata;
(b) predloži ta potrdila o prenosu v 
razveljavitev istemu pristojnemu organu.
4. Države članice upravljavcem omogočijo 
tudi prostovoljno predložitev potrdil o 
prenosu pristojnemu organu za 
razveljavitev, na primer da bi zagotovili 
dodatnost proizvoda zelene energije, ki ga 
ponujajo potrošnikom.
5. Pristojni organ takoj razveljavi potrdila 
o prenosu, ki so predložena v skladu z 
odstavkom 1, odstavkom 3 in 
členom 8(1a).
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6. Potrdila o prenosu se ne predložijo 
pristojnemu organu v razveljavitev več kot 
1 leto po datumu izdaje.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam, ki se odločijo za posamezne sisteme prožnosti, lahko potrdila o prenosu 
služijo kot sredstvo za ugotavljanje prenosov.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive 
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prenos potrdil o izvoru Nacionalni programi podpore in 
instrumenti prožnosti

Or. en

Obrazložitev

Člen, kakor je bil spremenjen, obravnava nacionalne programe podpore in instrumente 
prožnosti, ki jih lahko uporabljajo države članice.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 1 in 1 a (novo)

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 

1. Nacionalni programi podpore za 
spodbujanje obnovljive energije so 
najpomembnejši instrument za doseganje 
ciljev iz člena 3. Držav članice imajo 
možnost izbire med različnimi programi 
podpore za energijo iz obnovljivih virov.
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državi prejemnici.
1a. Dokler ne obstaja program podpore za 
celotno EU in da bi zagotovili, da bodo 
nacionalni programi podpore zmožni 
učinkovito slediti ciljem te direktive, 
morajo imeti države članice možnost, da 
se odločijo, ali in v kakšnem obsegu bodo 
dovolile, da se za energijo iz obnovljivih 
virov, proizvedeno v drugih državah 
članicah, koristi njihov nacionalni 
program podpore.

Or. en

Obrazložitev

Programi podpore, kakršni obstajajo v državah članicah, so ključni instrument za 
spodbujanje obnovljivih virov energije. Programi podpore morajo največ prispevati k 
doseganju ciljev, kar je odvisno od subsidiarnosti.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Poleg nacionalnih programov podpore 
in da bi omogočili prožnost pri doseganju 
nacionalnih ciljev iz člena 3, lahko države 
članice prostovoljno sodelujejo pri 
naslednjem:
(a) države članice se lahko odločijo za 
izdajo potrdil o prenosu v skladu s členom 
6a(1), da bi bila prenosljiva z osebe na 
osebo. Ti prenosi lahko spremljajo prenos 
energije, na katero se potrdilo o prenosu 
nanaša, ali pa so ločeni od kakršnega koli 
takšnega prenosa. Prenosi omenjenih 
potrdil med osebami v različnih državah 
članicah so možni samo:
– če je država članica, ki izdaja potrdila o 
prenosu, v dvoletnem obdobju neposredno 
pred obdobjem, za katerega velja prenos, 
presegla minimalne obvezne vmesne cilje, 
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določene v delu B Priloge I,
– če so bila potrdila izdana v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno 
v obratih, ki so začeli delovati po začetku 
veljavnosti te direktive.
(b) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori za statistični medsebojni prenos 
energije iz obnovljivih virov, da ga bo 
možno upoštevati pri doseganju 
nacionalnih ciljev. Količina, ki jo država 
članica na osnovi te možnosti lahko 
prenese na druge države članice, je 
omejena na celotno količino energije iz 
obnovljivih virov, ki je bila deležna 
ugodnosti iz programa podpore zadevne 
države članice. Država članica lahko 
energijo iz obnovljivih virov statistično 
prenese na drugo državo članico le, če je 
njen delež energije iz obnovljivih virov v 
dvoletnem obdobju neposredno pred 
obdobjem, za katerega velja prenos, 
presegel obvezne minimalne vmesne cilje, 
določene v delu B Priloge I. Takšni 
prenosi postanejo veljavni šele potem, ko 
države članice, udeležene v prenosu, o tem 
obvestijo Komisijo.
(c) Države članice se lahko dogovorijo za 
skupne projekte, pri katerih ena ali več 
držav članic (držav vlagateljic) podpre 
projekt obnovljivih energij v neki drugi 
državi članici (državi gostiteljici). V tem 
primeru lahko država gostiteljica in 
država vlagateljica statistično medsebojno 
preneseta energijo iz obnovljivih virov ali 
pa bo država gostiteljica za energijo, 
proizvedeno preko zadevnega projekta 
obnovljivih energij, izdala potrdila o 
prenosu in ta potrdila prenesla na države 
vlagateljice. Država članica lahko v 
okviru te možnosti (c) postane država 
gostiteljica skupnih projektov le, če je 
njen delež energije iz obnovljivih virov v 
dvoletnem obdobju neposredno pred 
obdobjem, ko je prišlo do dogovora o 
skupnem projektu, presegel okvirno 
usmeritev iz dela B Priloge I najmanj za 
količino energije iz obnovljivih virov, ki 
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naj bi bila proizvedena v zadevnem 
skupnem projektu.
(d) Dve ali več držav članic se lahko 
dogovori za uskladitev s skupnim ciljem, 
določenim v členu 3(3), npr. z 
vzpostavitvijo skupnih čezmejnih 
programov ali odprtjem svojih programov 
podpore za energijo iz drugih držav 
članic.
Če se dve ali več držav članic prostovoljno 
odloči skupaj slediti ciljem iz odstavkov 1 
in 2 člena 3, bodo splošni cilj in obvezni 
vmesni cilji izračunani za celotno skupino 
udeleženih držav članic kot povprečje 
njihovih individualnih vmesnih in 
splošnih minimalnih ciljev iz delov A in B 
Priloge I, ki se ponderira s pričakovano 
končno letno porabo energije v vsaki 
udeleženi državi članici do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Večino prizadevanj za doseganje globalnega cilja bodo predstavljali nacionalni ukrepi. V tem 
pogledu je ključno, da imajo vlade možnost oblikovati programe podpore, ki kar najbolj 
ustrezajo nacionalnim pogojem. Prenos med osebami, statistični prenos, skupne projekte ali 
skupne čezmejne programe bi države članice lahko uporabile kot prožne instrumente in lahko 
bi se prostovoljno odločile, da bodo skupaj dosegle svoje individualne cilje.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Države članice, ki uporabljajo 
možnosti (a) ali (d) iz odstavka 1b, se 
lahko z odstopanjem od člena 8a(3) 
odločijo, da bodo upravljavcem omogočile 
predložitev potrdil o prenosu zaradi 
razveljavitve različnim pristojnim 
organom v državah članicah, ki 
uporabljajo iste možnosti prilagajanja.
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Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek je potreben, da se zagotovi skladnost med členoma 9 in 8a.

Predlog spremembe 69

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 predvidijo sistem 
izdajanja predhodnih dovoljenj za prenos 
potrdil o prenosu na subjekte v drugih 
državah članicah ali z njih, če je v 
odsotnosti takega sistema verjetno, da bi 
prenos oviral njihovo sposobnost, da 
zagotovijo zanesljivo in uravnoteženo 
oskrbo z energijo, dosego okoljskih ciljev, 
ki so podlaga njihovega programa podpor,
ali oviral njihovo sposobnost, da se 
uskladijo s členom 3(1) in (2).

Or. en

Obrazložitev

Ker bodo nacionalni akcijski načrti in nacionalni programi podpore največ prispevali k 
doseganju splošnega cilja, je treba zaščititi njihovo dobro delovanje.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive 
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

črtano
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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.

Or. en

Obrazložitev

Ker bodo nacionalni akcijski načrti in nacionalni programi podpore največ prispevali k 
doseganju splošnega cilja, je treba zaščititi njihovo dobro delovanje.

Predlog spremembe 71

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. en

Obrazložitev

Ti deli predloga Komisije niso več potrebni.
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Predlog spremembe 72

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 instrumentov 
prožnosti med državami članicami ter 
stroške in koristi takega prenosa. Po 
potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži predloge.

Or. en

Obrazložitev

Instrumente prožnosti, ki jih vzpostavlja ta direktiva, je treba oceniti.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive 
Člen 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Člen 10

Predlog spremembe

Člen 10

Učinki razveljavitve potrdil o izvoru Učinki razveljavitve potrdil o prenosu
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. Če pristojni organ razveljavi potrdilo o 
prenosu, 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

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

(b) prišteje količini energije iz obnovljivih (a) odšteje od količine energije iz 
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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.

obnovljivih virov, ki se za leto proizvodnje 
energije, navedene v potrdilu o prenosu, 
upošteva, ko se ocenjuje, kako je država 
članica pristojnega organa, ki je izdal 
potrdilo o prenosu, izpolnila zahteve;

Or. en

Obrazložitev

Člen pojasnjuje, kako se upoštevajo instrumenti prožnosti.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Potrdila o prenosu, prostovoljno 
predložena pristojnim organom v skladu s 
členom 8a (4), ne prispevajo k 
ocenjevanju izpolnjevanja zahtev te 
direktive v zvezi z nacionalnimi cilji s 
strani katerekoli države članice.  Zato se 
enakovredna količina energije iz 
obnovljivih virov v skladu z odstavkom 1 
(a) tega člena odšteje, vendar se v skladu z 
odstavkom 1 (b) ne doda nobeni državi 
članici. 

Or. en

Obrazložitev

Člen pojasnjuje, kako se upoštevajo instrumenti prožnosti.
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Predlog spremembe 75

Predlog direktive 
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Če sporazum med dvema ali več 
državami članicami o statističnem 
medsebojnem prenosu energije iz 
obnovljivih virov v skladu z možnostjo iz 
člena 9(1b)(b) stopi v veljavo, imajo takšni 
prenosi isti učinek za ocenjevanje 
izpolnjevanja zahtev te direktive v zvezi z 
nacionalnimi cilji iz odstavka 1 tega člena 
kot prenos ustreznega števila potrdil o 
prenosu za proizvodnjo energije v 
posameznih letih.

Or. en

Obrazložitev

Člen pojasnjuje, kako se upoštevajo instrumenti prožnosti.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive 
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Mehanizem neposrednega kaznovanja

1. Da bi dosegli jasno in čvrsto 
usklajenost držav članic s cilji te direktive, 
Komisija zanje vzpostavi mehanizem 
neposrednega kaznovanja.
2. Državam članicam, ki se niso uskladile 
s cilji direktive, niso dosegle obveznih 
vmesnih ciljev iz dela B Priloge I v 
obdobju neposredno pred dvoletnim 
obdobjem in ne morejo dokazati, da so 
prejele potrdila o prenosu s strani tretje 
države članice (ki je presegla svoje cilje) v 
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skladu s členoma 3 in 9, Komisija naloži 
neposredne kazni. V primeru skupnih 
projektov ali skupnih nacionalnih načrtov 
dveh ali več držav članic Komisija naloži 
skupne kazni državam članicam, ki 
sodelujejo pri skupnem izvajanju ali 
skupnem načrtu in niso dosegle skupnih 
obveznih ciljev glede usmeritve.
3. Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje odstavka 1 in še posebej za 
oblikovanje, najpozneje do leta 2010, 
potrebnih smernic, metod za 
izračunavanje in zbiranje kazni zaradi 
neskladnosti ter za sprejetje natančnih 
določb za administrativno obravnavo in 
vzpostavitev posebnega sklada, ki mu 
bodo ti prihodki dodeljeni, v skladu s 
členom 18(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni 
proračun Evropskih skupnosti (namenski 
prejemki). Ti izvedbeni ukrepi bi morali 
vsebovati tudi določbe o upravljanju in 
uporabi fonda za podporo projektom 
obnovljivih energij v državah članicah, ki 
so presegle svoje cilje, in splošno za 
izboljšanje in okrepitev raziskav, 
proizvodnje in uporabe obnovljivih 
energij ter povečanje energetske 
učinkovitosti v Evropski uniji. 
4. Komisija začne postopek neposrednega 
kaznovanja takoj potem, ko ocena 
poročila države članice razkrije, da 
omenjena država članica svojih 
obveznosti ni izpolnila ali, potem ko so bili 
ob katerem koli času pridobljeni dokazi, 
da država članica svojih obveznosti ne 
izpolnjuje.
5. Kazen bi morala biti izračunana na 
podlagi odstopanj (v MWh obnovljive 
energije) države članice od obveznega 
cilja in bi morala biti določena na ustrezni 
ravni, ki bi za države članice predstavljala 
močno spodbudo za vlaganje v obnovljivo 
energijo s ciljem, da se doseže uskladitev z 
nacionalnimi cilji ali da se te cilje celo 
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preseže.
6. Ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive, med 
drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 1999/468/ES.
7. Plačilo kazni države članice ne odveže 
dolžnosti, da mora izpolniti svoje obvezne 
vmesne cilje iz dela B Priloge I in splošni 
cilj iz tretjega stolpca tabele v Prilogi I. V 
tem primeru bo veljal tudi člen 4(3).

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja Evropskih skupnosti kvote in dajatve že dolgo uporablja kot regulativna orodja; 
zdaj naj bi bila kot del okoljske politike sprejeta kazen kot spodbuda državam članicam za 
doseganje skladnosti. Kazen bi morala biti izračunana tako, da bi zagotavljala močno 
spodbudo za vlaganje v obnovljivo energijo, da bi države članice dosegale skladnost s svojimi 
cilji ali bi te cilje celo presegle. Glede na sedanja gospodarska merila bi 90 EUR na 
izgubljeno MWh obnovljive energije predstavljalo ustrezno kazensko podlago.

Predlog spremembe 77

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.
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2. Države članice od dobaviteljev, ki 
energijo iz obnovljivih virov prodajajo 
končnim potrošnikom, zahtevajo, da v 
skladu s členom 8a(4) pristojnemu organu 
zadevne države članice vsako leto 
prostovoljno predložijo več potrdil o 
prenosu, ki ustrezajo najmanj eni tretjini 
deleža energije iz obnovljivih virov, 
prodane končnim potrošnikom.
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 je mogoče doseči s 
prostovoljnim nakupom potrdil o prenosu.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive 
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 Člen 12

Upravni postopki ter zakonski in 
podzakonski predpisi

Upravni postopki, zakonski in podzakonski 
predpisi ter finance

Or. en

Obrazložitev

Dostop do financiranja je ključnega pomena za potreben razvoj obnovljivih virov energije v 
Evropi.
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Predlog spremembe 79

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2, uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo, da: Države članice pred 31. decembrom 2010 
zlasti zagotovijo, da:

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba določiti jasen rok, do katerega morajo predložiti konkretne ukrepe 
glede upravnih postopkov ter zakonskih in podzakonskih predpisov za spodbujanje 
obnovljivih energij.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Organ po načelu „vse na enem mestu“, ki bo usklajeval vsa potrebna dovoljenja različnih 
ravni upravljanja, bo omogočil racionalizacijo naložb v obnovljive vire energije. Vsaka 
država članica bi morala najkasneje do 31. decembra 2010 določiti takšen enoten upravni 
organ.
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Predlog spremembe 81

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2  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;

Or. en

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. Pristojna uprava za urejanje izdaje dovoljenj, certificiranje in 
licenciranje, mora biti pri urejanju specifičnih projektov objektivna, pregledna, 
nediskriminacijska in sorazmerna.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2  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 postopki za izdajo 
dovoljenj, za decentralizirane naprave na 
obnovljive vire, kot so fotonapetostne 
naprave, solarne termalne naprave, male 
peči na biomaso, mali bioplinski 
mikrokogeneratorji, pa bo treba namesto 
pridobiti dovoljenje zgolj obvestiti 
pristojni vladni organ; in

Or. en
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Obrazložitev

Preprosto obveščanje namesto obremenjujočih postopkov za izdajo dovoljenj bo pospešilo 
preboj malih in decentraliziranih obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 83

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 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, in ne smejo zapirati 
nacionalnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne tehnične specifikacije se ne bi smele uporabljati za zaščito nacionalnih trgov.

Predlog spremembe 84

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 

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 
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daljinsko ogrevanje in hlajenje pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

ogrevanje in hlajenje pri načrtovanju, 
projektiranju, gradnji in prenovi 
industrijskih in stanovanjskih območij.

Or. en

Obrazložitev

Lokalne in regionalne uprave morajo izvajati evropske in nacionalne odločitve glede razvoja 
obnovljivih energij in so ključne za vzpostavitev varnosti naložb z določitvijo jasnih pravil.

Predlog spremembe 85

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 
zahtevajo uporabo minimalnih ravni 
energije iz obnovljivih virov v novih in 
obnovljenih stavbah.

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

Or. en

Obrazložitev

Obvezna inštalacija obnovljivih virov energije v vse nove zgradbe in pri večjih prenovah je 
ključnega pomena za pospešitev prodora obnovljivih energij.
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Predlog spremembe 86

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice bodo od leta 2010 dlje 
proaktivno spodbujale koncepte plus 
energetskih stanovanjskih objektov za 
upravne in zasebne stanovanjske objekte 
ter poskrbele, da bodo plus energetske 
zgradbe najkasneje leta 2015 postale 
obvezne.
Države članice zahtevajo, da njihove 
lastne zgradbe in zgradbe javnih ali 
poljavnih organov na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni postanejo 
vodilni projekti za uporabo obnovljivih 
energij in od leta 2012 dalje uporabljajo 
plus energetske standarde.
Strehe vseh javnih ali poljavnih zgradb 
bodo tretjim osebam na razpolago za 
naložbe v obrate za proizvodnjo obnovljive 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bodo s svojimi lokalnimi in regionalnimi organu usklajevale koncepte za 
prenovo obstoječega stavbnega fonda, modernizacijo obstoječega ali gradnjo novega 
daljinskega ogrevanja in hlajenja ter uvajanje obnovljivih energij.

Predlog spremembe 87

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 

Države članice v primeru biomase 
namenijo posebno pozornost tehnologijam
pretvorbe, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 85% za gospodinjske in 
komercialne namene uporabe in najmanj 
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70% za industrijske namene uporabe. 70% za industrijske namene uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Pri načrtovanju nacionalnih podpornih shem bi morale države članice nameniti posebno 
pozornost tehnologijam, ki omogočajo najbolj učinkovito pretvorbo biomase.

Predlog spremembe 88

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

Toplotne črpalke za zrak iz okolja ne veljajo za obnovljiv vir energije, ampak za zahtevo v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo v skladu z Direktivo 2006/32/ES (učinkovitost rabe končne 
energije in energetske storitve).

Predlog spremembe 89

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v primeru sončne energije 
predvidijo spodbude za naprave in 
sisteme, ki dosegajo izkoristek pretvorbe 
najmanj 35%.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zamisel Evropske komisije je kontraproduktivna, saj bi zapostavljala nezastekljene 
toplovodne sončne ogrevalne naprave in večje sončne ogrevalne sisteme za dom.

Predlog spremembe 90

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 
bodo Komisija in države članice 
najkasneje leta 2009 predstavile analizo in 
načrt, namenjena zlasti:
– boljši uporabi strukturnih skladov za 
obnovljive energije;
– boljši in povečani uporabi sredstev 
Evropske investicijske banke in drugih 
javnih finančnih institucij;
– boljšemu dostopu do tveganega kapitala, 
zlasti z analizo izvedljivosti sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja za 
naložbe v obnovljive energije v EU, 
podobnega pobudi za svetovni sklad za 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije (GEEREF), ki je rezervirana za 
naložbe v obnovljive vire energije in 
energetsko učinkovitost izven EU.

Komisija EU bo zlasti analizirala, kako bi 
se te nove finančne možnosti lahko 
uporabile za pospešitev „projektov v zvezi 
z obnovljivimi viri energije, ki so v 
evropskem interesu“, zlasti s
– pospeševanjem razvoja skupnosti in 
mest s 100 % ali visoko ravnjo energije iz 
obnovljivih virov v okviru „pobude o 
združenju županov“;
– pospeševanjem razvoja potrebne 
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omrežne infrastrukture za razvoj 
potencialov energije priobalnega vetra in 
morja v Severnem morju in Baltskem 
morju;
– pospeševanjem in zavzemanjem za 
omrežja daljinskega ogrevanja in hlajenja 
na podlagi biomase na severu in vzhodu 
EU v kombinaciji z večjim programom za 
naknadno opremljanje obstoječega 
stavbnega fonda;
– pospeševanjem razvoja povezovalnih 
vodov s sredozemskimi državami, da bi v 
celoti izrabili velik potencial vetrne in 
solarne termalne energije na jugu EU in v 
sosednjih državah.

Or. en

Obrazložitev

Prizadevanja za dosego skupnega 20 % cilja bodo učinkovitejša, če bodo bolje izrabljene 
možnosti financiranja, ki jih imajo na razpolago institucije EU. Te možnosti financiranja bi 
morale prispevati predvsem k zagonu hitrega razvoja 4 projektov, ki so v evropskem interesu.

Predlog spremembe 91

Predlog direktive 
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih fotovoltaičnih
in solarnih termalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk. Ti sistemi morajo temeljiti na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država priznava certifikate, ki jih podelijo 
druge države v skladu s temi merili.

3. Države članice oblikujejo sisteme 
certificiranja za inštalaterje majhnih kotlov 
in peči na biomaso, solarnih 
fotonapetostnih in solarnih termalnih 
sistemov ter geotermalnih sistemov. Ti 
sistemi morajo temeljiti na merilih, 
opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka država 
priznava certifikate, ki jih podelijo druge 
države v skladu s temi merili.

Or. en

Obrazložitev

Toplotne črpalke za zrak iz okolja ne izpolnjujejo pogojev za direktivo o obnovljivih virih 
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energije, medtem ko jih toplotne črpalke za geotermalno energijo izpolnjujejo.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive 
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice oblikujejo smernice za
načrtovalce in arhitekte, tako da bodo ti 
sposobni ustrezno upoštevati uporabo 
energije iz obnovljivih virov ter 
daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

4. Države članice oblikujejo smernice za 
načrtovalce, podjetja za gradnjo socialnih 
stanovanj, nepremičninske upravitelje, 
lokalne nosilce odločanja in arhitekte, 
tako da bodo ti sposobni ustrezno 
upoštevati uporabo energije iz obnovljivih 
virov ter daljinskega ogrevanja in hlajenja 
pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in 
prenovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

Or. en

Obrazložitev

Vključeni morajo biti vsi nosilci verige odločanja o zgradbah.

Predlog spremembe 93

Predlog direktive 
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 Člen 14
Dostop do elektroenergetskega omrežja Dostop do in upravljanje omrežja, 

cevovodov in omrežij daljinskega 
ogrevanja in hlajenja

Or. en

Obrazložitev

Dostop do infrastrukture je pomemben za vse obnovljive vire energije, ne le za električno 
energijo.
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Predlog spremembe 94

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, da 
je prilagojena nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami.

1. Države članice pravočasno in v skladu s 
cilji iz prilog 1A in 1B sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture, 
novih skladišč ter ustreznih 
informacijskih in komunikacijskih orodij, 
da so prilagojeni nadaljnjemu razvoju na 
področju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije, vključno s 
povezovalnimi vodi med državami 
članicami in tretjimi državami. V 
nacionalnih akcijskih načrtih bodo 
ocenile, kakšne so potrebe po razširitvi 
in/ali okrepitvi obstoječe infrastrukture, 
da se pospeši vključitev obnovljivih virov 
energije v količinah, potrebnih za dosego 
nacionalnega cilja leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Dodatne skladiščne zmogljivosti in uporaba IT naprav za okrepitev sistemov za upravljanje 
omrežij bosta olajšali vključevanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prenos in distribucijo 
električne energije, proizvedene iz 

2. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti omrežja, države 
članice zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij na njihovem 
ozemlju zajamčijo prednostni prenos in 
distribucijo električne energije, 
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obnovljivih virov energije. Prav tako 
zagotovijo prednostni dostop do 
omrežnega sistema električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije. 
Pri razpošiljanju energije iz obratov za 
proizvodnjo električne energije upravljavci 
prenosnih omrežij dajejo prednost obratom 
za proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive 
vire energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema.

proizvedene iz obnovljivih virov energije. 
Države članice in pristojni regulativni 
organi prav tako zagotovijo prednostni 
dostop do omrežnega sistema električni 
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije. Pri razpošiljanju energije iz 
obratov za proizvodnjo električne energije 
upravljavci omrežij in izmenjav električne 
energije dajejo prednost obratom za 
proizvodnjo, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije, če to omogoča varnost 
nacionalnega elektroenergetskega sistema, 
in v skladu s pravili o obratovanju, ki jih 
mora odobriti pristojni organ. 
Odstopanja od tega načela so mogoča le, 
če je ogrožena varnost nacionalnega 
elektroenergetskega sistema. Dokazno 
breme za nespoštovanje načela 
prednostnega razpošiljanja je na strani 
zadevnega upravljavca omrežja ali 
izmenjave električne energije in ga mora 
spremljati odškodninska shema za 
prizadetega proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov.
Upravljavec omrežja in/ali izmenjave 
električne energije mora o zadevah in 
sprejetih ukrepih poročati na internetu.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti vlogo nacionalnih regulativnih organov pri določanju pravil za omrežja. 
Upravljavci prenosnega omrežja ali izmenjave električne energije morajo sami dokazati, da 
jim je onemogočen prednostni dostop, in to sporočiti na pregleden način.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  2a. Države članice ali pristojni regulativni 
organi zagotovijo, da upravljavci 
prenosnih in distribucijskih omrežij vsaki 
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dve leti objavijo poročilo z opisom količine 
zmogljivosti, ki jo mogoče povezati na 
posameznih vozliščih, in sicer brez 
omejitev in z omejitvami. V tem primeru 
se navede možnost in verjetnost delnih 
omejitev.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost glede zmogljivosti različnih vozlišč električnega omrežja je ključnega pomena za 
vlagatelje.

Predlog spremembe 97

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo od 
upravljavcev prenosnih omrežij in 
upravljavcev distribucijskih omrežij, da 
vzpostavijo in objavijo standardna pravila 
v zvezi s prevzemanjem in delitvijo 
stroškov za tehnične adaptacije, kot so 
povezave v omrežje in ojačitve omrežja, ki 
so potrebne, da bi vključili nove 
proizvajalce, ki dovajajo električno 
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije, v povezano omrežje.

3. Države članice ali pristojni regulativni 
organi zahtevajo od upravljavcev 
prenosnih omrežij in upravljavcev 
distribucijskih omrežij, da vzpostavijo in 
objavijo standardna pravila v zvezi s 
prevzemanjem in delitvijo stroškov za 
tehnične adaptacije, kot so izboljšano 
delovanje omrežja, ki so potrebne, da bi 
vključili nove proizvajalce, ki dovajajo 
električno energijo, proizvedeno iz 
obnovljivih virov energije, v povezano 
omrežje. Ta pravila se objavijo najpozneje 
do 30. junija 2010.

Or. en

Obrazložitev

Vsakodnevno delovanje omrežja se razlikuje od njegovih ojačitev.
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Predlog spremembe 98

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta pravila temeljijo na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih, 
ki zlasti upoštevajo vse stroške in koristi, 
povezane z vključitvijo teh proizvajalcev v 
omrežje, ter posebne okoliščine 
proizvajalcev v obrobnih regijah in regijah 
z nizko gostoto prebivalstva. V pravilih so 
lahko določane različne vrste vključevanja 
v omrežje.

Ta pravila temeljijo na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih, 
ki zlasti upoštevajo vse stroške in 
dolgoročne koristi, povezane z vključitvijo 
teh proizvajalcev v omrežje, ter posebne 
okoliščine proizvajalcev v obrobnih regijah 
in regijah z nizko gostoto prebivalstva. V 
pravilih so lahko določane različne vrste 
vključevanja v omrežje, določiti ali 
odobriti pa jih mora nacionalni 
regulativni organ.

Or. en

Obrazložitev

Vsakodnevno delovanje omrežja se razlikuje od njegovih ojačitev.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Delitev stroškov iz odstavka 3 se 
okrepi z regulativnim mehanizmom, ki 
temelji na objektivnih, preglednih in 
nediskriminacijskih merilih ob 
upoštevanju koristi, ki jih imajo 
proizvajalci, ki so bili povezani v omrežje 
na začetku in pozneje, ter upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij od vključitve v 
omrežje.

Or. en
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Obrazložitev

Pri izračunu stroškov iz člena 3 je nujna preglednost.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če to ustreza, lahko države članice od 
upravljavcev prenosnih omrežij in 
upravljavcev distribucijskih omrežij 
zahtevajo, da v celoti ali delno nosijo 
stroške iz odstavka 3. Države članice 
pregledujejo ter sprejmejo potrebne
ukrepe za izboljšanje okvirov in pravil za 
prevzemanje in delitev stroškov iz 
odstavka 3 najpozneje do 30. junija 2011 
in nato vsaki dve leti, da zagotovijo 
vključitev novih proizvajalcev v omrežje, 
kot je navedeno v navedenem odstavku.

4. Države članice od upravljavcev 
prenosnih omrežij in upravljavcev 
distribucijskih omrežij zahtevajo, da nosijo 
stroške za ojačitve omrežja, povezane s 
širitvijo obnovljivih virov energije v 
manjšem in večjem merilu, potrebne za
doseganje minimalnih nacionalnih ciljev, 
določenih v prilogi 1. Stroške odobrijo 
nacionalni regulatorji, podružbijo pa se 
na vse porabnike energije.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi bilo pravično, če bi vlagatelji v obnovljive vire na evropskem energetskem trgu plačali 
za prilagoditev omrežja, medtem ko so njihovi konkurenti – upravljavci obstoječe proizvodnje 
velikega obsega – imeli možnost te stroške podružbiti med velikimi razširitvami omrežja, 
potrebnimi za njihovo vključitev v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij vsakemu novemu 
proizvajalcu, ki se želi vključiti v omrežje, 
priskrbijo celovito in podrobno oceno 
stroškov, povezanih z vključitvijo v 

5. Države članice ali pristojni regulativni 
organi zahtevajo, da upravljavci prenosnih 
omrežij in upravljavci distribucijskih 
omrežij vsakemu novemu proizvajalcu, ki 
se želi vključiti v omrežje, priskrbijo 
celovito in podrobno oceno stroškov, 
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omrežje. Države članice lahko 
proizvajalcem električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki se želijo 
vključiti v omrežje, dovolijo, da objavijo 
razpis za dela, povezana z vključevanjem v 
omrežje.

povezanih z vključitvijo v omrežje. Države 
članice ali pristojni regulativni organi 
lahko proizvajalcem električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki se želijo 
vključiti v omrežje, dovolijo, da sami 
poskrbijo za dela, povezana z 
vključevanjem v omrežje.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni regulatorji so pristojni organ. Vlagateljem v obnovljive vire bi bilo treba 
omogočiti, da sami poskrbijo za vključevanje v omrežje.

Predlog spremembe 102

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Delitev stroškov iz odstavka 3 se okrepi 
z mehanizmom, ki temelji na objektivnih, 
preglednih in nediskriminacijskih merilih 
ob upoštevanju koristi, ki jih imajo 
proizvajalci, ki so bili povezani v omrežje 
na začetku in pozneje, ter upravljavci 
prenosnih omrežij in upravljavci 
distribucijskih omrežij od vključitve v 
omrežje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kot že preteklih štirideset let se bosta ojačanje in razširitev omrežja podružbila na vse 
uporabnike omrežja.
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Predlog spremembe 103

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da 
zaračunavanje pristojbin za prenos in 
distribucijo ne diskriminira električne 
energije iz obnovljivih virov energije, 
vključno zlasti električne energije iz 
obnovljivih virov energije, proizvedene v 
obrobnih regijah (npr. otoških regijah) in 
regijah z nizko gostoto prebivalstva.

7. Nacionalni regulativni organi
zagotovijo, da zaračunavanje pristojbin za 
prenos in distribucijo ne diskriminira 
električne energije iz obnovljivih virov 
energije, vključno zlasti električne energije 
iz obnovljivih virov energije, proizvedene 
v obrobnih regijah (npr. otoških regijah) in 
regijah z nizko gostoto prebivalstva.

Or. en

Predlog spremembe 104

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice zagotovijo, da so v 
pristojbinah, ki jih zaračunavajo 
upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij za 
prenos in distribucijo električne energije iz 
obratov, ki uporabljajo obnovljive vire 
energije, upoštevane uresničljive 
stroškovne koristi, ki izhajajo iz vključitve 
obrata v omrežje. Takšne stroškovne 
koristi bi lahko nastale iz neposredne 
uporabe nizkonapetostnega omrežja.

8. Nacionalni regulativni organi
zagotovijo, da so v pristojbinah, ki jih 
zaračunavajo upravljavci prenosnih 
omrežij in upravljavci distribucijskih 
omrežij za prenos in distribucijo električne 
energije iz obratov, ki uporabljajo 
obnovljive vire energije, upoštevane 
uresničljive stroškovne koristi, ki izhajajo 
iz vključitve obrata v omrežje. Takšne 
stroškovne koristi bi lahko nastale iz 
neposredne uporabe nizkonapetostnega 
omrežja.

Or. en
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Predlog spremembe 105

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Evropska komisija in države članice 
bodo izoblikovale usklajen pristop za 
razvoj vetrne energije na morju in 
energije morja v Severnem in Baltskem 
morju. Del načrta bo tudi racionaliziran 
postopek izdajanja dovoljenj, potrebna 
omrežna infrastruktura na morju in na 
kopnem pa bo prednostni projekt pobude 
vseevropskih omrežij. 
Evropska komisija in države članice bodo 
izoblikovale usklajen pristop za razvoj 
vetrnih in sončnih toplotnih električnih 
zmogljivosti v Sredozemlju v državah 
članicah EU ter v državah nečlanicah. 
Potrebna omrežna infrastruktura bo 
prednostni projekt pobude vseevropskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj potenciala energije vetra in morja v Severnem in Baltskem morju ter razvoj potenciala 
sončne toplotne in vetrne energije v Sredozemlju bo lažji z usklajenim pristopom in bi moral 
biti prednostna naloga pobude vseevropskih omrežij.

Predlog spremembe 106

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  8b. Države članice ocenijo, v kolikšni meri 
je treba razširiti obstoječo infrastrukturo 
plinskega omrežja, da bo vključitev plina 
iz obnovljivih virov energije vanj lažja.

Or. en
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Obrazložitev

Plinska omrežja bi bilo treba odpreti za dovajanje plina, pridobljenega iz biomase, da bi se z 
rabo tam, kjer obstaja potreba po ogrevanju in hlajenju, kar najbolj povečala energetska 
uporaba bioplina.

Predlog spremembe 107

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8c. Ne da bi to posegalo v ohranjanje 
zanesljivosti in varnosti sistema plinskih 
omrežij, države članice zagotovijo, da 
upravljavci prenosnih plinskih omrežij in 
upravljavci distribucijskih plinskih 
omrežij na njihovem ozemlju zajamčijo 
prenos in distribucijo plina, 
proizvedenega iz obnovljivih virov 
energije. Stroške vključitve v omrežje, 
vključno s spojem na vozlišču, sistemom 
za merjenje plinskega tlaka, napravami za 
povečanje tlaka in kalibrirano 
odčitavanje, mora nositi upravljavec 
omrežja in jih podružbiti na potrošnike. 
Odstopanja od tega načela so možna, če je 
obrat za proizvodnjo plina iz obnovljivih 
virov energije oddaljen več kot 15 km od 
najbližjega razpoložljivega plinovoda.
Upravljavci prenosnih omrežij in 
upravljavci distribucijskih omrežij 
zagotovijo tudi prednostni dostop do 
omrežja za plin, proizveden iz obnovljivih 
virov energije, če je plin združljiv z 
omrežjem.

Or. en

Obrazložitev

Sistem, podoben tistemu za prednostni dostop za obnovljive vire električne energije, bi moral 
biti predviden tudi za plin iz obnovljivih virov energije.
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Predlog spremembe 108

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8d. Države članice od upravljavcev 
prenosnih omrežij in upravljavcev 
distribucijskih omrežij na svojih ozemljih 
zahtevajo, da zagotovijo zahteve za 
kakovost plina iz obnovljivih virov 
energije, potrebno za vključitev v omrežje, 
na osnovi preglednih in 
nediskriminacijskih standardov. 
Upravljavec omrežja je odgovoren za 
dodajanje vonja plinu in za merjenje 
njegove kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 109

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8e. Države članice zagotovijo finančne 
spodbude za gradnjo in širitev omrežij za 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Široka uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju in hlajenju bo odvisna od 
razpoložljivosti potrebne infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje. Nacionalni, 
regionalni in lokalni organi imajo pri tem ključno vlogo.
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Predlog spremembe 110

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8f. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj infrastrukture za 
daljinsko ogrevanje, ki se bo prilagajala 
razvoju proizvodnje centralnega 
ogrevanja in hlajenja v velikih obratih na 
biomaso, sončno energijo in geotermalno 
energijo. V nacionalnih akcijskih načrtih 
bodo ocenile, kakšno novo infrastrukturo 
potrebujejo za vključitev centralno 
proizvedenega ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v količinah, potrebnih za 
dosego nacionalnega cilja leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Široka uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju in hlajenju bo odvisna od 
razpoložljivosti potrebne infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje. Nacionalni, 
regionalni in lokalni organi imajo pri tem ključno vlogo.

Predlog spremembe 111

Predlog direktive 
Člen 14 – odstavek 8 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8g. Države članice morajo razviti 
obveznosti in spodbude za obstoječa in 
prihodnja omrežja za daljinsko ogrevanje 
in hlajenje, da se pospeši uporaba 
ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov 
energije.

Or. en

Obrazložitev
Ogromen potencial biomase, geotermalne in sončne energije za ogrevanje in hlajenje je treba 
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hitreje vključiti v obstoječo in prihodnjo infrastrukturo za daljinsko ogrevanje ali hlajenje.

Predlog spremembe 112

Predlog direktive 
Priloga I – točka B - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri okvirni usmeritvi iz člena 3(2) je treba 
upoštevati naslednje deleže energije iz 
obnovljivih virov:

Pri obveznih najnižjih vmesnih ciljih iz 
člena 3(2) je treba upoštevati naslednje 
deleže energije iz obnovljivih virov:

Or. en

Obrazložitev

Da bi se leta 2020 dosegli skupni cilji Evropske skupnosti in držav članic, je treba sprejeti 
tudi obvezne vmesne cilje. Usmeritev, predlagana v prilogi 1B, začne zelo nizko in pušča 
največjo vključitev obnovljivih virov energije za zadnja leta pred letom 2020. Če države 
članice omejitev ne bodo izpolnjevale, bodo zelo težko dosegle cilje za leto 2020. Zato bi jih 
bilo treba upoštevati kot najnižji minimum.

Predlog spremembe 113

Predlog direktive 
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II – Normalizacijsko pravilo za 
upoštevanje električne energije, 

pridobljene iz vodne energije

Priloga II –

A. Normalizacijsko pravilo za upoštevanje 
električne energije, pridobljene iz vodne 
energije

Pri upoštevanju električne energije, ki se v 
posamezni državi članici pridobi iz vodne 
energije, se uporabi naslednje pravilo:

Pri upoštevanju električne energije, ki se v 
posamezni državi članici pridobi iz vodne 
energije, se uporabi naslednje pravilo:

QN(norm) = CN * 15/
14
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pri čemer je pri čemer je

N = referenčno leto; N = referenčno leto;

QN(norm) = normalizirana električna 
energija, pridobljena v vseh 
hidroelektrarnah države članice v letu N, za 
namene upoštevanja;

QN(norm) = normalizirana električna 
energija, pridobljena v vseh 
hidroelektrarnah države članice v letu N, za 
namene upoštevanja;

Qi = količina električne energije, dejansko 
pridobljena v letu i v vseh elektrarnah 
države članice, merjena v GWh;

Qi = količina električne energije, dejansko 
pridobljena v letu i v vseh elektrarnah 
države članice, merjena v GWh;

Ci = inštalirana skupna zmogljivost vseh 
elektrarn države članice v letu i, merjena v 
MW.

Ci = inštalirana skupna zmogljivost vseh 
elektrarn države članice v letu i, merjena v 
MW.

B. Normalizacijsko pravilo za upoštevanje 
električne energije, pridobljene iz vetrne 
energije

Pri upoštevanju električne energije, ki se v 
posamezni državi članici pridobi iz 
energije vetra, se uporabi naslednje 
pravilo:

pri čemer je

N = referenčno leto;

QN(norm) = normalizirana električna 
energija, pridobljena v vseh vetrnih 
elektrarnah države članice v letu N, za 
namene upoštevanja;

Qi  = količina električne energije, 
dejansko pridobljena v letu i v vseh 
elektrarnah države članice, merjena v 
GWh;

Ci = inštalirana skupna zmogljivost vseh 
elektrarn države članice v letu i, merjena 

QN(norm)  = CN * 7/
6
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v MW.

Or. en

Obrazložitev

Kot pri vodnih virih, lahko v nekaterih letih pride do velikih razlik tudi pri virih vetrne 
energije. Da ne bi vplivali na dveletne obvezne najnižje vmesne cilje, je treba delovanje vetra 
„standardizirati“, da bodo najnižji vmesni cilji EU primerljivi.
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OBRAZLOŽITEV

Stepping into the renewable energy century

This report is written at a moment when the oil price is around 120 $/barrel and where the 
world governments are preparing for the 2009 Copenhagen climate conference. The world 
energy regime is in a major crisis but as Jeremy Rifkin describes eloquently - this crisis 
situation can also trigger new opportunities - the third industrial revolution through the 
development of sun raise technologies.

The EU can be the industrial leader of that revolution under three conditions: getting this 
directive right, bringing "resource intelligence" and renewables to the heart of our future 
energy and climate security strategy and creating the framework conditions for 4 renewables 
projects of European interest, which are:

– a strategic alliance with progressive cities and regions for a "bottom up" deployment of the 
huge diversity of technologies described in the report for the EP "21 renewables energy 
technologies for the XXI century" notably the "buildings as power plants cluster"

– a coordinated approach to harvest the enormous off-shore wind and marine energy in the 
North and Baltic Sea

– a master plan for large scale renovation of the cities in Central/Eastern Europe (building 
stock, district heating systems, public transport) combined with the phasing in of their big 
biomass potential

– a partnership with the Mediterranean countries on energy efficiency and solar thermal 
electric and wind power plants.

These four projects have to get priority in the TEN - Energy infrastructure revision and in EU 
finances (Structural Funds, EIB,...).

Some will argue that such a strategy comes with too high costs for the EU economy. But these 
voices often underestimate the future price for oil and they ignore recent academic findings on 
the huge indirect benefits of quick renewable energy penetration like reduced prices on the 
electricity power exchanges through the merit order effect (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2); 
Sensfuß.- 2008 (3))

The Rapporteur’s view on the proposal of Commission

The proposal is welcomed for the way in which targets have been set i.e. the mandatory 
nature of targets both at the EU and at national level and that the heating and cooling sector is 
finally incorporated. Furthermore, good proposals have also been made for reducing 
administrative burdens for renewable investments and on grid related issues.
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The weakest points of the proposal are clearly in the area of the so called goO’s (guarantees of 
origin) and in the area of agro-fuels.

The key issues and changes proposed by the Rapporteur

1) Step by step to the 20% - strengthening the nature of the targets

On the Spring Summit 2007 the 27 Heads of State have clearly underlined the binding nature 
of their engagement to achieve the 20% renewable energy target. We are proposing to make 
this even clearer by creating a more binding nature for the 2020 and the intermediary targets.  
In addition we ask the Commission to introduce a scheme to give those over-achieving 
Member States a financial reward and those which fail a financial penalty. 

2) National frameworks matter: the key role of national renewables action plans

The EU success story on renewable energies is today reliant on a too small number of 
countries that have introduced effective policy. The achievement of the new directive will 
depend on broadening these positive experiences to all EU countries. The rapid deployment of 
renewable energies needs a well developed national framework including; potential analyses; 
reliable support schemes; planning; access to infrastructure; but also soft factors like 
appropriate authorisation process and knowledge/skills. 

The disappointing results of the national energy efficiency action plans triggered by loose 
wording in the respective directive shows the importance of detailed and ambitious blueprints 
in the national action plans being enshrined and enforced in the directive’s text. The 
Commission will receive the power to reject badly designed national renewables action plans.

3) Effective flexibility instead of legal uncertainty and windfall profits

As governments are under a legal obligation to achieve their national targets and as target will 
be met above all by national efforts, a priority is to enable governments to keep control of 
their national support schemes. The legal uncertainties arising from the flexibility instruments 
introduced by the Commission text through its confusing and complex new concept of goO 
(guaranties of origin) have been well analysed by a number of legal expertises (Neuhoff and 
others 2008 (4); EFET open letter (5)).

The triple function given in Article 8 to the goOs – disclosure, support accounting/trade and 
target accounting generates legal difficulties and undermines national support schemes by 
creating a mandatory good for which trade can not be limited, as foreseen in Article 9, 
without impeding the fundamental rights as guaranteed in the EU Treaty Articles 28 and 30. 
Such legal uncertainties could potentially trigger huge uncertainties for investors.

However, the concept favoured by the large power producers (e.g. EURELECTRIC) and the 
traders of electricity (EFET) to bring legal certainty by creating an EU wide renewables 
certificate market is not the way forward. Such a scheme would not only undermine the 
existing national support schemes, but also potentially generate €30 billion in windfall profits 
for traders and generators by moving from the technology specific average price support 
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schemes to a marginal market where the most expensive marginal renewable certificate would 
set the price. This would by far exceed the potential €8 billion "flexibility" benefits identified 
in Commission's impact assessment. The EU wide certificate market approach has been 
refuted by a number of academics (Ragwitz, 2008 (6)), consumers (e.g. German Chemical 
Industry) and by a number of governments (e.g. Poland, Germany, Spain, Greece, France...).

The solution to this legal problem is to separate the three functions given to goO's:

– GoO's should be limited to their original "disclosure" function as foreseen in the 2001 
renewables electricity directive and for the labelling of green electricity (internal electricity 
market). The system has to be improved in order to exclude the "double trading" with goO's 
and to guarantee the "additionality" of voluntary green electricity purchases. Misleading 
consumers by allowing cheap electricity from existing hydropower plants to be re-packaged 
as “green electricity” and suggesting added value for the consumer and therefore requiring a 
premium price must end,

– Target accounting should not be done through goO's but on the basis of verified data from 
EUROSTAT. Early availability and detailed data will be substantially enhanced by the recent 
agreement on a new EU regulation for energy statistics,

– Transfer accounting certificates (TACs) will be introduced for those governments wanting 
to achieve flexibility by transfers between companies and by joint projects. These TACs allow 
the same facilities as foreseen by the Commission text, but without the legal uncertainties. 

4) Creating additional flexibilities to achieve the targets

The flexibility schemes foreseen in the directive should also be broadened. Governments 
should have the option to cooperate by exchanging volumes of renewables based on energy 
statistics, because this is simpler, robust, results in lower transaction costs and can be 
extended to all renewable technologies. Two or more governments may create regionally 
integrated renewables markets by sharing their targets and support schemes.  

Imports of electricity from non-EU neighbouring countries should be allowed on the basis of 
physical exchanges and be dependent on concrete national renewable energy and energy 
efficiency policy targets of the selling countries. Creating a scheme importing hydro or wind 
electricity into the EU while building coal power plants in neighbourhood countries to meet 
their demand would neither serve the EU’s climate nor security of supply policy. For Norway, 
Iceland and Lichtenstein as EEA countries the provisions of the directive will apply.

Finally it is important to remind that the biggest and cheapest "flexibility" instrument for 
Member States is national efficiency measures in buildings, transport, industry and electricity 
use. Governments should link their national efficiency and renewables energy policies.  

5) Development of infrastructures and priority access to them are key for renewable 
energies

We welcome the Commission's proposal to guarantee priority access and dispatching for 
electricity from renewables. This concept must be broadened to gas in order to favour biogas 
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feed-in to the gas pipelines, a concept which enables the highest of all biomass conversion 
efficiencies.

The directive must address a major point of discrimination against renewable energies 
investors, the non-socialisation of grid adaptation costs for renewables. In order to harvest the 
huge potential of on-shore and off-shore wind and to take up power from embedded 
renewables generators the grid infrastructure has to be adapted and extended. This is part of 
our future energy system. Why should these costs be paid exclusively by renewables investors 
whereas in the 1960s, 70s and 80s the costly grid infrastructure for the big centralised systems 
were not paid by the energy companies?

The development of heating and cooling renewables will depend on two infrastructures: 
district systems and buildings. The big large scale potential of biomass, geothermal and solar 
will depend on the extension of district heating and cooling systems. They must be a key 
focus of this directive. The notion of infrastructure development should also be extended to 
buildings. The interface between building materials, decentralised solar and biomass based 
renewables, smart metering and grids will create a change of paradigm to buildings as power 
generators. Strict obligations on the building codes will speed this developement. The roofs of 
public buildings should be made available for renewable energies third party investors.

6) Organisational innovation instead of red tape

Investments are often hindered by unnecessary and over-bureaucratic procedures. Learning 
from positive experiences with “one stop shops” in other areas of policy making, governments 
should establish coordinating offices for authorisations above all for larger scale wind and 
biomass production facilities. A maximum deadline for granting permissions should be 
introduced. Decentralised smaller renewable investments should no longer be subjected to 
heavy authorisations but fall under a notification scheme.

The development of renewable energies also requires knowledge and skills. The human factor 
is important and the obligations on governments play the role of catalysers for training and 
life-long learning needs to be strengthened.

7) From a badly designed agro-fuel to a sustainable use of energy from biomass policy 

The rapporteur considers that there is overwhelming evidence to drop the mandatory 10% 
target for fuels from renewables. The focus on fuels from biomass should be a qualitative 
rather than purely quantitative. Through the implementation of ambitious and dynamic 
sustainability criteria the use of biomass should be orientated into non contentious areas - so 
called "go" -categories and to those conversion technologies like biogas and biomass for 
electricity and heating which have far higher efficiencies than first and second generation of 
fuels from biomass. Such a policy will have the advantage to make it easier and cheaper to 
achieve the 20% overall target.

We need a clear hierarchy for the use of biomass for energy:

A) define "go" categories 
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a lot of  biomass uses are not problematic and should be identified as “go-categories” 
in order to attract necessary investments. This would apply to 
– biomass from waste streams (organic fraction from household and industry),
– residues (from agriculture, fisheries and forestry) 
– use of degraded land, dual land use like biodiversity/flooding or forest fire 

management regimes and 
– new non-food/feed raw materials like algae.

B) Define "no-go" categories 
the limitation of competition between energy and food/feed can only be achieved 
through the definition of a no-go category e.g. agro-fuel. Depending on the world food 
situation, a complete restriction on the use of arable land for energy production or a 
limitation to certain volumes will be requested. The level of use will be fixed on a 
yearly basis by the EU Commission in consultation with the respective responsible 
organisations like FAO, UNDP and the World Food Program.

C) Define "no-go" areas
"no-go" areas stand for special non-use. Protection of biodiversity or of cultural value 
related landscapes can only be achieved by a strict bottom-up regime of protection. 
For that efforts outside this directive will be needed to strengthening the international 
biodiversity convention and proposals to halt deforestation at a global scale.

D) Define strict sustainability criteria

A set of sustainability criteria has to be enforced notably:

– A dynamic GHG threshold should be introduced (requiring minimum overall GHG 
savings)  which should target at least  55 or 60% GHG savings combined with a 
system, like the one foreseen in the fuel quality directive, that creates a financial 
incentive for the best performing GHG fuels. The indirect land use changes (LUC) 
have also to be part of this methodology.

– Minimum requirements for “good agricultural practice” have to be more specific 
than the proposed cross-compliance regime (notably on water, pesticide and 
fertilizer use). The Commission’s proposal for using the existing cross-compliance 
regime is too vague to be applied to non-EU-27 imports and creates a competitive 
disadvantage for EU farmers.

– Social criteria to protect e.g. small farmers in third world countries.

The details on sustainability criteria will be defined in close partnership with Mr. Wijkman 
(EPP) the draftsman of the ENVI opinion on renewables and with Mrs Corbey (PSE), the 
Rapporteur for the fuel quality directive (ENVI committee).
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