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Predlog spremembe 1
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 192(2) in 194 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju direktive o okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov in njenih 
posledic za zasnovo ekoloških izdelkov in 
mikro SPTE3,

– ob upoštevanju direktive o okoljsko 
primerni zasnovi izdelkov (2009/125/ES)
in direktive o označevanju z energijskimi 
nalepkami (2010/30/EU) ter njunih 
izvedbenih predpisov,

Or. en

Predlog spremembe 3
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji o 
naložbenih projektih na podlagi udeležbe 
državljanov (E-011185-2012);

Or. de
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Predlog spremembe 4
Claude Turmes

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je Evropska unija čedalje bolj 
odvisna od uvoza energije iz tretjih držav, 
zato so potrebne spremembe, da bi 
zagotovili uresničitev podnebnih in 
energetskih ciljev ter ciljev za rast;

B. ker je Evropska unija čedalje bolj 
odvisna od uvoza energije iz tretjih držav, 
zaradi česar je treba spodbujati 
decentraliziran model bolj lokalne in 
decentralizirane proizvodnje in porabe 
energije, da bi zagotovili uresničitev 
podnebnih in energetskih ciljev ter ciljev 
za rast;

Or. en

Predlog spremembe 5
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je zaradi rabe fosilnih goriv kot 
vira energije povečala raven ogljikovega 
dioksida v naši atmosferi, kar je prispevalo 
h globalnim podnebnim spremembam; ker 
si je Evropska unija zastavila cilje za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
ki jih želi doseči do leta 2020, trenutno pa 
pripravlja podnebni in energetski politični 
okvir za leto 2030; ker ni specifične 
strategije za proizvodnjo energije 
manjšega obsega (mikroproizvodnjo),
posamezne določbe na to temo pa so 
razpršene v različnih zakonodajnih in 
nezakonodajnih pobudah;

C. ker se je zaradi rabe fosilnih goriv kot 
vira energije povečala raven ogljikovega 
dioksida v naši atmosferi, kar je prispevalo 
h globalnim podnebnim spremembam; ker 
si je Evropska unija zastavila cilje za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
ki jih želi doseči do leta 2020, trenutno pa 
pripravlja podnebni in energetski politični 
okvir za leto 2030; ker določbe glede 
proizvodnje energije manjšega obsega
(mikroproizvodnje) sicer obstajajo, vendar
so razpršene med zakonodajnimi in 
nezakonodajnimi pobudami, kot sta 
direktiva o obnovljivih virih energije in 
direktiva o energetski učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi morali voditelji v Evropski uniji 
zavzeti vodilni položaj pri energetskemu 
prehodu, pri tem pa upoštevati potrebo po 
vključitvi vseh evropskih državljanov ne 
glede na njihove prihodke in bogastvo; ker 
je proizvodnja energije manjšega obsega 
pomembna v boju proti energetski revščini, 
prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest 
in gospodarski rasti ter lahko ustvari nov 
način reševanja finančne krize;

D. ker bi morali voditelji v Evropski uniji 
zavzeti vodilni položaj pri energetskemu 
prehodu, pri tem pa upoštevati potrebo po 
vključitvi vseh evropskih državljanov ne 
glede na njihove prihodke in bogastvo; ker 
je proizvodnja energije manjšega obsega 
pomembna za spodbujanje povezanosti 
skupnosti in v boju proti energetski 
revščini, prispeva k ustvarjanju novih 
delovnih mest in gospodarski rasti ter 
lahko ustvari nov način reševanja sedanje 
gospodarske krize;

Or. en

Predlog spremembe 7
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker bi morali voditelji v Evropski uniji 
zavzeti vodilni položaj pri energetskemu 
prehodu, pri tem pa upoštevati potrebo po 
vključitvi vseh evropskih državljanov ne 
glede na njihove prihodke in bogastvo; ker 
je proizvodnja energije manjšega obsega 
pomembna v boju proti energetski 
revščini, prispeva k ustvarjanju novih 
delovnih mest in gospodarski rasti ter 
lahko ustvari nov način reševanja finančne 
krize;

D. ker bi morali voditelji v Evropski uniji 
zavzeti vodilni položaj pri energetskemu 
prehodu, pri tem pa upoštevati potrebo po 
vključitvi vseh evropskih državljanov ne 
glede na njihove prihodke in bogastvo; ker 
proizvodnja energije manjšega obsega
lahko pripomore v boju proti energetski 
revščini, prispeva k ustvarjanju novih 
delovnih mest in gospodarski rasti ter 
lahko ustvari nov način reševanja finančne 
krize;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Claude Turmes

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter 
skupnosti, da postanejo proizvajalci 
energije; ker se potrošniki ozaveščajo o 
novih učinkovitih načinih proizvodnje in 
rabe energije; ker lahko omogočanje 
potrošnikom, da proizvajajo svojo 
električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v 
sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge
protrošnikov (t. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki), vendar je treba na tem trgu 
rešiti še mnogo izzivov, da bi ustvarili 
protrošniško družbo;

E. ker je decentralizirana proizvodnja 
energije manjšega obsega, ki je v lasti 
skupnosti, priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter
posamezne državljane in skupnosti, da 
postanejo proizvajalci energije; ker se 
potrošniki ozaveščajo o novih učinkovitih 
načinih proizvodnje in rabe energije; ker 
lahko omogočanje potrošnikom, da 
proizvajajo svojo električno energijo in 
toploto, ustvarja bolj trajnostno in 
vključujočo družbo; ker je v sporočilu o 
notranjem energetskem trgu obravnavano 
vprašanje krepitve vloge protrošnikov; 
poudarja, da je potrošnikom na voljo 
veliko priložnosti za aktivno sodelovanje 
pri učinkoviti proizvodnji in porabi 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter 
skupnosti, da postanejo proizvajalci 
energije; ker se potrošniki ozaveščajo o 
novih učinkovitih načinih proizvodnje in 
rabe energije; ker lahko omogočanje 

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter 
skupnosti, da postanejo proizvajalci 
energije; ker se potrošniki ozaveščajo o 
novih učinkovitih načinih proizvodnje in 
rabe energije; ker lahko omogočanje 
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potrošnikom, da proizvajajo svojo 
električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v 
sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge 
protrošnikov (t. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki), vendar je treba na tem trgu 
rešiti še mnogo izzivov, da bi ustvarili 
protrošniško družbo;

potrošnikom, da proizvajajo svojo 
električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v 
sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge 
protrošnikov (tj. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki);

Or. en

Predlog spremembe 10
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter
skupnosti, da postanejo proizvajalci 
energije; ker se potrošniki ozaveščajo o 
novih učinkovitih načinih proizvodnje in 
rabe energije; ker lahko omogočanje 
potrošnikom, da proizvajajo svojo 
električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v 
sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge 
protrošnikov (t. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki), vendar je treba na tem trgu 
rešiti še mnogo izzivov, da bi ustvarili 
protrošniško družbo;

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja,
skupnosti in kraje, da postanejo 
proizvajalci energije; ker je potrošnike 
treba ozavestiti o novih učinkovitih načinih 
proizvodnje in rabe energije; ker lahko 
omogočanje potrošnikom, da proizvajajo 
svojo električno energijo in toploto, 
ustvarja bolj trajnostno in vključujočo 
družbo; ker je v sporočilu o notranjem 
energetskem trgu obravnavano vprašanje 
krepitve vloge protrošnikov (tj. 
proizvajalcev, ki so hkrati potrošniki), 
vendar je treba na tem trgu rešiti še mnogo 
izzivov, da bi ustvarili protrošniško 
družbo;

Or. nl

Predlog spremembe 11
Fiona Hall
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter 
skupnosti, da postanejo proizvajalci 
energije; ker se potrošniki ozaveščajo o 
novih učinkovitih načinih proizvodnje in 
rabe energije; ker lahko omogočanje 
potrošnikom, da proizvajajo svojo 
električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v 
sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge 
protrošnikov (t. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki), vendar je treba na tem trgu 
rešiti še mnogo izzivov, da bi ustvarili 
protrošniško družbo;

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna 
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter 
skupnosti, da sodelujejo pri spopadanju s 
podnebnimi spremembami, tako da
postanejo proizvajalci energije; ker se 
potrošniki ozaveščajo o novih učinkovitih 
načinih proizvodnje in rabe energije; ker 
lahko omogočanje potrošnikom, da 
proizvajajo svojo električno energijo in 
toploto, ustvarja bolj trajnostno in 
vključujočo družbo; ker je v sporočilu o 
notranjem energetskem trgu obravnavano 
vprašanje krepitve vloge protrošnikov (tj. 
proizvajalcev, ki so hkrati potrošniki), 
vendar je treba na tem trgu rešiti še mnogo 
izzivov, da bi ustvarili protrošniško 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 12
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za posamezna
gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter 
skupnosti, da postanejo proizvajalci 
energije; ker se potrošniki ozaveščajo o 
novih učinkovitih načinih proizvodnje in 
rabe energije; ker lahko omogočanje 
potrošnikom, da proizvajajo svojo 
električno energijo in toploto, ustvarja bolj 
trajnostno in vključujočo družbo; ker je v 
sporočilu o notranjem energetskem trgu 
obravnavano vprašanje krepitve vloge 

E. ker je proizvodnja energije manjšega 
obsega priložnost za gospodinjstva, mala in 
srednja podjetja ter skupnosti, da postanejo 
proizvajalci energije; ker se potrošniki 
ozaveščajo o novih učinkovitih načinih 
proizvodnje in rabe energije; ker lahko 
omogočanje potrošnikom, da proizvajajo 
svojo električno energijo in toploto, 
ustvarja bolj trajnostno in vključujočo 
družbo; ker je v sporočilu o notranjem 
energetskem trgu obravnavano vprašanje 
krepitve vloge protrošnikov (tj. 
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protrošnikov (t. proizvajalcev, ki so hkrati 
potrošniki), vendar je treba na tem trgu 
rešiti še mnogo izzivov, da bi ustvarili 
protrošniško družbo;

proizvajalcev, ki so hkrati potrošniki), 
vendar je treba na tem trgu rešiti še mnogo 
izzivov, da bi ustvarili protrošniško 
družbo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Fiona Hall

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se v posameznih državah članicah 
razlikujejo pobude za proizvodnjo 
električne in toplotne energije manjšega 
obsega; ker politiki EU večinoma ni 
uspelo rešiti vprašanja proizvodnje 
energije manjšega obsega v Evropi;

G. ker se v posameznih državah članicah 
razlikujejo pobude za proizvodnjo 
električne in toplotne energije manjšega 
obsega; ker bi se politika EU morala bolje 
izvajati, da bi lahko izkoristili potencial
proizvodnje energije manjšega obsega v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Podnaslov -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Opredelitev pojmov
-1. za namene tega predloga se izraz 
„mikroproizvodnja“ opredeli kot 
proizvodnja toplote oziroma hladu in 
električne energije v manjšem obsegu na 
ravni posameznika ali MSP za lastne 
potrebe oziroma kot različne oblike 
skupinske ali zadružne proizvodnje 
manjšega obsega na ravni skupnosti za 
lokalne potrebe; mikroproizvodnja 
vključuje različne tehnologije (vodna, 
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geotermalna, sončna, morska in vetrna 
energija ter energija, pridobljena s 
toplotnimi črpalkami in iz biomase) s 
posebnim poudarkom na obnovljivih in 
trajnostnih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. potrjuje, da bo mikroproizvodnja 
bistvena za proizvodnjo energije v 
prihodnosti, če naj bi Evropa dolgoročno 
uresničila zastavljene cilje glede energije iz 
obnovljivih virov;

1. potrjuje, da bo mikroproizvodnja 
bistvena za proizvodnjo energije v 
prihodnosti, če naj bi Evropa dolgoročno 
uresničila zastavljene cilje glede energije iz 
obnovljivih virov; opozarja, da 
mikroproizvodnja prispeva k povečanju 
skupnega deleža obnovljivih virov 
energije v mešanici energetskih virov EU 
ter omogoča učinkovito porabo energije 
blizu kraja proizvodnje, s čimer se 
izognemo izgubam pri prenosu; 

Or. en

Predlog spremembe 16
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. ugotavlja, da so decentralizirana 
proizvodnja manjšega obsega in pobude v 
lasti državljanov dokazano odporne na 
krizo, obenem pa prispevajo k lokalnemu 
razvoju in ustvarjanju delovnih mest ter 
spodbujajo energetsko neodvisnost in 
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učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešnost 
mikroproizvodnje odvisno od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga in učinkovita politika 
spodbujanja tovrstne proizvodnje na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

2. poudarja, da je uspešnost širitve
mikroproizvodnje odvisna od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga, uvajanje pametne 
energetske infrastrukture, zlasti na ravni 
distribucije, in učinkovita kratkoročna in 
dolgoročna politika spodbujanja tovrstne 
proizvodnje na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 18
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešnost 
mikroproizvodnje odvisno od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga in učinkovita politika 
spodbujanja tovrstne proizvodnje na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

2. poudarja, da je uspešnost širitve
mikroproizvodnje odvisna od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga, uvajanje pametne 
energetske infrastrukture in učinkovita 
politika spodbujanja tovrstne proizvodnje 
na evropski, nacionalni in lokalni ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešnost 
mikroproizvodnje odvisno od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga in učinkovita politika 
spodbujanja tovrstne proizvodnje na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

2. poudarja, da je uspešnost širitve
mikroproizvodnje odvisna od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga, razvoj pametne 
infrastrukture in učinkovita politika 
spodbujanja tovrstne proizvodnje na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

Or. nl

Predlog spremembe 20
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešnost 
mikroproizvodnje odvisno od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga in učinkovita politika 
spodbujanja tovrstne proizvodnje na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

2. poudarja, da je uspešnost širitve
mikroproizvodnje odvisna od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga, tehnični razvoj 
postrojev za mikroproizvodnjo in 
učinkovita politika spodbujanja tovrstne 
proizvodnje na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni;

Or. fi

Predlog spremembe 21
Fiona Hall
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešnost 
mikroproizvodnje odvisno od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga in učinkovita politika
spodbujanja tovrstne proizvodnje na 
evropski, nacionalni in lokalni ravni;

2. poudarja, da je uspešnost širitve
mikroproizvodnje odvisna od številnih 
različnih dejavnikov, kot so pravilno 
delovanje evropskega notranjega 
energetskega trga ter učinkovita politika in 
sheme podpore za spodbujanje tovrstne 
proizvodnje na evropski, nacionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 22
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 2 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) priznava vlogo raziskav in tehnologije 
pri izboljšanju učinkovitosti in 
zmanjševanju stroškov mikroproizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da določene ovire omejujejo 
obsežnejšo uporabo tehnologij 
mikroproizvodnje, med drugim visoki 
vnaprejšnji naložbeni stroški, zelo 
kompleksne upravne obveznosti, povezane 
s priklopom na električno omrežje in 
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dostopom do njega, ter pomanjkanje 
ozaveščenosti glede energetskih in 
stroškovnih prihrankov različnih 
tehnologij mikroproizvodnje skozi njihov 
življenjski cikel;

Or. en

Predlog spremembe 24
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje mikroproizvodnje 
potrošnikom omogoči, da bolje 
nadzorujejo svojo porabo energije, in 
zmanjša energetsko revščino; poziva, naj 
se posebno pozornost nameni najemnikom, 
ki so pogosto odvrnjeni od izboljšave 
energetske učinkovitosti in proizvodnje 
svoje energije;

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje uveljavljanja 
decentralizirane, energetsko učinkovite
mikroproizvodnje in pobud v lasti 
skupnosti potrošnikom omogoči, da
postanejo aktivni udeleženci v 
energetskem sektorju, obenem pa 
pridobijo več nadzora nad svojo porabo 
energije, ter zmanjša energetsko revščino;
poziva, naj se posebna pozornost nameni 
najemnikom, ki so pogosto odvrnjeni od 
izboljšave energetske učinkovitosti in 
proizvodnje svoje energije; opozarja na 
pomembno vlogo projektov državljanov za 
skupno proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov, za katere so dala pobudo lokalna 
energetska podjetja, da bi spodbudila 
udeležbo potrošnikov; opozarja na pomen 
spodbujanja lokalnih in regionalnih 
energetskih povezovalcev, ki bi omogočili 
varno in učinkovito udeležbo državljanov 
na trgu električne energije ter zagotavljali 
protrošnikom poštene cene za storitve, 
zagotovljene elektroenergetskemu 
sistemu;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje mikroproizvodnje 
potrošnikom omogoči, da bolje nadzorujejo 
svojo porabo energije, in zmanjša 
energetsko revščino; poziva, naj se
posebno pozornost nameni najemnikom, ki 
so pogosto odvrnjeni od izboljšave 
energetske učinkovitosti in proizvodnje 
svoje energije;

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem, ker so se cene 
energije v zadnjih letih zvišale zaradi 
različnih dejavnikov, kot so rast cen 
fosilnih goriv ali subvencije za obnovljive 
vire energije, ki bremenijo potrošnike;
poudarja, da lahko spodbujanje 
mikroproizvodnje potrošnikom omogoči, 
da bolje nadzorujejo svojo porabo energije
in pripomorejo k preprečevanju nastanka 
energetske revščine; poziva, naj se
posebna pozornost nameni najemnikom, ki 
so pogosto odvrnjeni od izboljšave 
energetske učinkovitosti in proizvodnje 
svoje energije;

Or. en

Predlog spremembe 26
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje mikroproizvodnje 
potrošnikom omogoči, da bolje nadzorujejo 
svojo porabo energije, in zmanjša 
energetsko revščino; poziva, naj se
posebno pozornost nameni najemnikom, ki 
so pogosto odvrnjeni od izboljšave 
energetske učinkovitosti in proizvodnje 
svoje energije;

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje mikroproizvodnje 
potrošnikom omogoči, da bolje nadzorujejo 
svojo porabo energije, in zmanjša 
energetsko revščino; ugotavlja, da je 
mikroproizvodnja energije dejansko
priložnost za preoblikovanje družbe na 
bolj trajnosten, vendar družen in pravičen 
način; poziva, naj se posebna pozornost 
nameni najemnikom, ki so pogosto 
odvrnjeni od izboljšave energetske 
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učinkovitosti in proizvodnje svoje energije;

Or. en

Predlog spremembe 27
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje mikroproizvodnje 
potrošnikom omogoči, da bolje nadzorujejo 
svojo porabo energije, in zmanjša
energetsko revščino; poziva, naj se
posebno pozornost nameni najemnikom, ki 
so pogosto odvrnjeni od izboljšave 
energetske učinkovitosti in proizvodnje 
svoje energije;

3. poudarja, da je energetska revščina 
čedalje večji problem; poudarja, da lahko 
spodbujanje mikroproizvodnje 
potrošnikom omogoči, da bolje nadzorujejo 
svojo porabo energije in zmanjšajo 
količino kupljene energije ter posledično
energetsko revščino; poziva, naj se
posebna pozornost nameni najemnikom, ki 
so pogosto odvrnjeni od izboljšave 
energetske učinkovitosti in proizvodnje 
svoje energije;

Or. en

Predlog spremembe 28
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da tehnologije 
mikroproizvodnje, kot sta 
mikrosoproizvodnja in obnovljivi viri 
energije manjšega obsega, omogočajo 
stavbe z ničnimi potrebami po energiji 
oziroma s pozitivno energijsko bilanco, ki 
presežno energijo, proizvedeno na kraju 
samem, oddajajo v omrežje;

Or. en



AM\937743SL.doc 17/44 PE513.047v01-00

SL

Predlog spremembe 29
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno spodbujati 
zadruge za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, s čimer bi povečali 
udeležbo državljanov, izboljšali dostopnost 
te energije in ustvarili finančne naložbe;

4. meni, da je pomembno spodbujati 
lokalne zadruge za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, s čimer bi povečali 
udeležbo državljanov, izboljšali dostopnost 
te energije in ustvarili finančne naložbe;
ugotavlja, da imajo lokalni organi 
pomembno vlogo pri spodbujanju in 
pospeševanju mikroproizvodnje med 
državljani, MSP in zainteresiranimi 
stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 30
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno spodbujati 
zadruge za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, s čimer bi povečali 
udeležbo državljanov, izboljšali dostopnost 
te energije in ustvarili finančne naložbe;

4. meni, da je pomembno spodbujati
lokalne zadruge za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, s čimer bi povečali
ozaveščenost in udeležbo državljanov pri 
proizvodnji energije v manjšem obsegu, 
izboljšali vključenost v energijo iz 
obnovljivih virov in ustvarili finančne 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 31
Kathleen Van Brempt
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno spodbujati 
zadruge za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, s čimer bi povečali 
udeležbo državljanov, izboljšali dostopnost 
te energije in ustvarili finančne naložbe;

4. meni, da je pomembno spodbujati 
lokalne zadruge za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov in projekte za skupno 
proizvodnjo energije v mestih, s čimer bi 
povečali udeležbo državljanov, izboljšali 
dostopnost te energije in ustvarili finančne 
naložbe;

Or. nl

Predlog spremembe 32
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da so za spodbujanje 
mikroproizvodnje električne energije 
potrebni pametni električni števci, ki 
lahko izračunajo delež električne energije, 
ki ga proizvajalec porabi za lastne 
potrebe, in delež, ki ga prispeva v omrežje, 
ter števci toplotne energije za spremljanje 
toplote, ki v omrežju za daljinsko 
ogrevanje vstopa v poslopje in izstopa iz 
njega, da je mogoče proizvedeno toplotno 
energijo priznati v dobro;

Or. fi

Predlog spremembe 33
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. ugotavlja, da je pogosto smiselna 
uporaba soproizvodnje toplote in 
električne energije, vključno z 
mikroproizvodnjo, saj to pogosto občutno 
izboljša energetsko učinkovitost;

Or. fi

Predlog spremembe 34
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi večja razširjenost 
mikroproizvodnje bistveno vplivala na 
omrežja in s tem ustvarila večje izzive za 
regulativne organe in upravljavce omrežij
na različnih ravneh;

6. meni, da je večja razširjenost 
mikroproizvodnje pomemben korak pri 
prehodu iz zgodovinskega 
centraliziranega energetskega sistema v 
bolj decentraliziran in prilagodljiv sistem, 
ki je potreben za uresničitev energetskih 
in podnebnih ciljev EU; poudarja pomen 
spodbujanja mikroproizvodnje ob sočasni 
pošteni obravnavi težav upravljavcev 
distribucijskih omrežij, vključno z delitvijo 
stroškov, in poudarja, da je treba pravično 
nagraditi pozitiven učinek pomožnih 
storitev mikroproizvajalcev, ki prispevajo 
k varnemu delovanju sistema;

Or. en

Predlog spremembe 35
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi večja razširjenost 
mikroproizvodnje bistveno vplivala na 
omrežja in s tem ustvarila večje izzive za 
regulativne organe in upravljavce omrežij 
na različnih ravneh;

6. meni, da bi večja razširjenost 
mikroproizvodnje bistveno vplivala na 
omrežja, ki morajo postati pametnejša in
bolj prilagodljiva, in s tem ustvarila večje 
izzive za regulativne organe in upravljavce 
omrežij na različnih ravneh, zato poudarja, 
da je treba zdaj sprejeti pravilne odločitve, 
prilagoditi ustrezne cilje in prenehati 
odlašati s primernimi naložbami in 
ambiciozno ureditvijo;

Or. nl

Predlog spremembe 36
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi večja razširjenost 
mikroproizvodnje bistveno vplivala na 
omrežja in s tem ustvarila večje izzive za 
regulativne organe in upravljavce omrežij 
na različnih ravneh;

6. meni, da bi večja razširjenost 
mikroproizvodnje, tudi prek spodbujanja 
programov lokalnih zadrug, bistveno 
vplivala na omrežja in s tem ustvarila večje 
izzive za regulativne organe in upravljavce 
omrežij na različnih ravneh; zato poudarja 
potencial pametnih distribucijskih 
omrežij, shranjevanja energije in orodij za 
upravljanje povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je lahko povečanje 
mikroproizvodne zmogljivosti v Evropi 
zelo drago in da bodo zaradi večjih naložb 
posameznih potrošnikov-proizvajalcev v 
mikroproizvodnjo potrebne tudi druge 
naložbe na različnih ravneh energetskega 
sistema, na primer naložbe v 
distribucijska in prenosna omrežja, ki 
omogočajo lažjo uporabo 
mikroproizvodnje; poudarja, da to ne sme 
ogroziti popolne zanesljivosti oskrbe z 
energijo ali umetno dvigniti cen energije; 
se strinja z Evropskim svetom, da mora 
energetska politika EU gospodinjstvom in 
podjetjem zagotavljati zanesljivo oskrbo z 
energijo po dostopnih in konkurenčnih 
cenah in stroških;

Or. en

Predlog spremembe 38
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja;

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja;
poudarja, da bi bilo treba spodbujati 
ambiciozno izvajanje obstoječih smernic,
kot so določbe o napravah za 
mikrosoproizvodnjo iz direktive o 
energetski učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja;

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja, s 
posebnim poudarkom na vzpostavitvi 
postopkov „vse na enem mestu“;

Or. en

Predlog spremembe 40
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja;

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja, da bi 
skrajšali in olajšali postopek;

Or. en

Predlog spremembe 41
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja;

7. poziva Evropsko komisijo, naj na 
podlagi najboljših praks pripravi
priporočila za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju 
mikroproizvodnih naprav v omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 42
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za regulativne organe in 
upravljavce sistemov o tem, kako bi lahko 
poenostavili administrativne postopke pri 
upravljanju in vključevanju
mikroproizvodnih naprav v omrežja;

7. poziva Evropsko komisijo, naj pripravi 
smernice za razvoj lokacij 
mikroproizvodnje ter smernice za
regulativne organe in upravljavce sistemov 
o tem, kako bi lahko poenostavili 
administrativne postopke pri upravljanju in 
vključevanju mikroproizvodnih naprav v 
omrežja;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da se energija, ki jo 
ustvarijo mikroproizvajalci, ob takojšnji in 
lokalni porabi izogne prenosu energije in 
s tem povezanim izgubam v sistemu ter 
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poveča protrošniški smisel lastništva;  zato 
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj razvijejo posebne mehanizme 
za spodbujanje samozadostnosti v 
povezavi s splošnim zmanjšanjem porabe;

Or. en

Predlog spremembe 44
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva Evropsko komisijo in 
nacionalne regulativne organe, naj 
razvijejo regulativne okvire, v katerih 
bodo določene vloge in odgovornosti vseh 
udeležencev v distribucijskih omrežjih, s 
posebnim poudarkom na pogojih, ki 
omogočajo širitev združevanja, saj bo 
imelo v prihodnosti ključno vlogo pri 
aktivni udeležbi mikroproizvodnje v 
sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 45
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju 
hitro razvija in da jo je treba pojasniti;
poziva Evropsko komisijo in nacionalne 
regulativne organe, naj to vlogo
podrobneje opredelijo in spodbudijo 

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju 
hitro razvija v vse pomembnejšo vlogo pri 
zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo 
ter stabilnega in zanesljivega delovanja 
omrežij ob sočasnem varovanju zasebnosti 
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upravljavce distribucijskih omrežij v
vlaganju v distribucijski sistem, s čimer bi 
se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

podatkov potrošnikov; poziva Evropsko 
komisijo in nacionalne regulativne organe, 
naj to vlogo priznajo in spodbudijo 
upravljavce distribucijskih omrežij k
vlaganju v distribucijski sistem, s čimer bi 
se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema; poleg tega zahteva, 
da imajo upravljavci distribucijskih 
omrežij pri organizaciji izravnavanja in 
drugih pomožnih storitev bolj 
institucionalno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 46
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju 
hitro razvija in da jo je treba pojasniti;
poziva Evropsko komisijo in nacionalne 
regulativne organe, naj to vlogo 
podrobneje opredelijo in spodbudijo 
upravljavce distribucijskih omrežij v
vlaganju v distribucijski sistem, s čimer bi 
se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju 
hitro razvija, saj med drugim zadeva 
zanesljivo oskrbo z energijo, nemoteno 
delovanje omrežja in varovanje podatkov 
potrošnikov, zato so potrebna jasna 
pravila in podpora; poziva Evropsko 
komisijo in nacionalne regulativne organe, 
naj to vlogo podrobneje opredelijo in 
spodbudijo upravljavce distribucijskih 
omrežij k vlaganju v distribucijski sistem, s 
čimer bi se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

Or. nl

Predlog spremembe 47
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 8
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju
hitro razvija in da jo je treba pojasniti;
poziva Evropsko komisijo in nacionalne 
regulativne organe, naj to vlogo
podrobneje opredelijo in spodbudijo 
upravljavce distribucijskih omrežij v
vlaganju v distribucijski sistem, s čimer bi 
se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

8. opozarja na vse pomembnejšo vlogo
upravljavcev distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju pri 
zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo 
ter stabilnega in zanesljivega delovanja 
omrežij; poziva Evropsko komisijo in 
nacionalne regulativne organe, naj to vlogo
priznajo in spodbudijo upravljavce 
distribucijskih omrežij k vlaganju v 
distribucijski sistem, s čimer bi se 
izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 48
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju 
hitro razvija in da jo je treba pojasniti;
poziva Evropsko komisijo in nacionalne 
regulativne organe, naj to vlogo 
podrobneje opredelijo in spodbudijo 
upravljavce distribucijskih omrežij v 
vlaganju v distribucijski sistem, s čimer bi 
se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

8. ugotavlja, da se vloga upravljavcev 
distribucijskih omrežij v bolj 
decentraliziranem energetskem omrežju 
hitro razvija in da jo je treba pojasniti;
poziva Evropsko komisijo in nacionalne 
regulativne organe, naj to vlogo 
podrobneje opredelijo in pospešujejo 
vlaganja upravljavcev distribucijskih 
omrežij v distribucijski sistem, s čimer bi 
se izboljšala splošna učinkovitost 
energetskega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 49
Claude Turmes
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Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. je močno zaskrbljen glede dogajanja v 
zvezi s spodbujanjem podjetij, na primer 
telekomunikacijskih, ki niso 
specializirana za energetiko, k 
upravljanju distribucijskih omrežij, saj to 
postavlja resna vprašanja v zvezi z 
varovanjem podatkov, dvigom tarif, 
izpolnjevanjem samega poslanstva 
upravljavcev distribucijskih omrežij, tj. 
vodenja, vzdrževanja in razvijanja 
učinkovitega sistema za distribucijo 
električne energije ter spodbujanja dobro 
delujočega maloprodajnega trga, poleg 
tega pa prinaša tveganje, da bi morali 
upravljavci distribucijskih omrežij 
kupovati tehnične podatke, potrebne za to, 
da bi lahko opravljali svoje funkcije;

Or. en

Predlog spremembe 50
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da imajo posamezne države 
članice različne cilje in strukture za davčno 
in zakonsko ureditev mikroproizvodnje, 
kar bi lahko oviralo vsesplošno razširitev 
mikroproizvodnje, zato Komisijo poziva, 
naj skupaj z državami članicami te ovire 
opredeli in jih odpravi;

10. ugotavlja, da imajo posamezne države 
članice različne cilje in strukture za davčno 
in zakonsko ureditev mikroproizvodnje, 
kar bi lahko oviralo vsesplošno razširitev
mikroproizvodnje, zato Komisijo poziva, 
naj skupaj z državami članicami te ovire 
opredeli in jih odpravi, ob tem pa naj 
odstrani obstoječe ovire v nacionalnih 
zakonodajah glede dostopa do sredstev za 
zadružne projekte in ustvari nove 
usmerjene finančne instrumente, kot so 
mikrokrediti in proračunske vrstice v 
okviru programa Inteligentna energija –
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Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 51
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da imajo posamezne države 
članice različne cilje in strukture za davčno 
in zakonsko ureditev mikroproizvodnje, 
kar bi lahko oviralo vsesplošno razširitev 
mikroproizvodnje, zato Komisijo poziva, 
naj skupaj z državami članicami te ovire 
opredeli in jih odpravi;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 52
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ugotavlja, da imajo posamezne države 
članice različne cilje in strukture za davčno 
in zakonsko ureditev mikroproizvodnje, 
kar bi lahko oviralo vsesplošno razširitev 
mikroproizvodnje, zato Komisijo poziva, 
naj skupaj z državami članicami te ovire 
opredeli in jih odpravi;

10. ugotavlja, da imajo posamezne države 
članice različne cilje in strukture za davčno 
in zakonsko ureditev mikroproizvodnje, 
kar bi lahko oviralo vsesplošno razširitev 
mikroproizvodnje, zato Komisijo poziva, 
naj skupaj z državami članicami te ovire 
opredeli in jih odpravi ter razširja 
najboljše prakse;

Or. en
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Predlog spremembe 53
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj pri 
oblikovanju in pregledovanju nacionalnih 
subvencij in podpornih shem upoštevajo 
posebnosti mikroproizvodnje ter tako 
zagotovijo njihovo ustreznost za 
proizvodnjo energije manjšega obsega;

Or. en

Predlog spremembe 54
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov na omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije; 
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge;

11. predlaga, da se omogoči prenos 
energije med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge; zahteva, da vse države 
članice v celoti izvajajo pravila glede 
notranjega energetskega trga, zlasti tretji 
sveženj; 

Or. en

Predlog spremembe 55
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov na omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije;
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge;

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov v omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije;
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge; poziva države članice, 
naj pospešijo uvajanje pametnih števcev 
ter tako pomagajo gospodinjstvom do 
natančnih podatkov in celotne vrednosti 
energije, ki jo proizvedejo v svojih 
prostorih;

Or. en

Predlog spremembe 56
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov na omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije;
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge;

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov v omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije, pri 
čemer je treba zlasti upoštevati zmožnost 
čim bolj sprotne dvosmerne komunikacije 
glede dovedene/odvedene delovne/jalove 
moči; zahteva, da se omogoči prenos 
energije med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge;

Or. en



AM\937743SL.doc 31/44 PE513.047v01-00

SL

Predlog spremembe 57
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov na omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije;
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge;

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov v omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije;
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge; to bi lahko znižalo 
cene energije za državljane, povečalo 
javno podporo obnovljivim virom energije 
in pritegnilo potrebne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 58
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju, s čimer bi 
standardizirali in spodbudili dejavnosti 
protrošnikov na omrežju in omogočili 
učinkovito upravljanje distribucije;
zahteva, da se omogoči prenos energije 
med proizvajalcem in potrošnikom 
manjšega obsega, pa tudi denimo v okviru 
soseske ali zadruge;

11. meni, da bi bilo treba pregledati 
zakonodajo EU o merjenju tako, da se 
postavijo v ospredje prednosti za 
potrošnika, s čimer bi standardizirali in 
spodbudili dejavnosti protrošnikov v
omrežju in omogočili učinkovito 
upravljanje distribucije; zahteva, da se 
omogoči prenos energije med 
proizvajalcem in potrošnikom manjšega 
obsega, pa tudi denimo v okviru soseske ali 
zadruge;

Or. nl
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Predlog spremembe 59
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. predlaga Komisiji, naj razišče 
možnost uvajanja sistemov 
mikroproizvodnje v projekte 
urbanističnega načrtovanja; to bi lahko 
povečalo učinkovitost in zmanjšalo 
stroške za razvoj prenosa in distribucije 
energije iz obnovljivih virov v manjšem 
obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 60
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. ugotavlja, da je standardizacija ključ 
do obsežnejše, racionalizirane in 
stroškovno učinkovite uporabe opreme za 
mikroproizvodnjo; poziva evropske organe 
za standardizacijo, naj pospešijo svoje 
delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 61
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. se zaveda, da bi se lahko z izredno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z uskladitvijo
povpraševanja in ponudbe; poziva države 
članice, naj spodbujajo dostop do omrežja 
za mikroproizvajalce ter obenem rešujejo 
vprašanje stroškov v zvezi z omrežji, ki so 
povezani s proizvodnjo manjšega obsega, 
in ohranjajo učinkovito upravljanje 
omrežij;

13. se zaveda, da se bodo z znatno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z usklajevanjem 
povpraševanja in ponudbe, zaradi česar 
bodo potrebne inovativne naložbe v 
nadgrajena distribucijska omrežja; poziva 
države članice, naj spodbujajo dostop do 
omrežja za mikroproizvajalce ter obenem 
rešujejo vprašanje stroškov v zvezi z 
omrežji, ki so povezani s proizvodnjo 
manjšega obsega, in ohranjajo učinkovito 
upravljanje omrežij; poziva nacionalne 
regulativne organe, naj spodbujajo 
inovacije in naložbe v lokalnih 
distribucijskih omrežjih;

Or. en

Predlog spremembe 62
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. se zaveda, da bi se lahko z izredno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z uskladitvijo
povpraševanja in ponudbe; poziva države 
članice, naj spodbujajo dostop do omrežja 
za mikroproizvajalce ter obenem rešujejo 
vprašanje stroškov v zvezi z omrežji, ki so 
povezani s proizvodnjo manjšega obsega, 
in ohranjajo učinkovito upravljanje 
omrežij;

13. se zaveda, da bi se lahko z znatno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z usklajevanjem 
povpraševanja in ponudbe, zaradi česar 
bodo potrebne inovativne naložbe v 
nadgrajena distribucijska omrežja; poziva 
države članice, naj spodbujajo dostop do 
omrežja za mikroproizvajalce ter obenem 
rešujejo vprašanje stroškov v zvezi z 
omrežji, ki so povezani s proizvodnjo 
manjšega obsega, in ohranjajo učinkovito 
upravljanje omrežij; poziva nacionalne 
regulativne organe, naj spodbujajo 
inovacije in naložbe v lokalnih 
distribucijskih omrežjih;
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Or. en

Predlog spremembe 63
Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. se zaveda, da bi se lahko z izredno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z uskladitvijo
povpraševanja in ponudbe; poziva države 
članice, naj spodbujajo dostop do omrežja 
za mikroproizvajalce ter obenem rešujejo 
vprašanje stroškov v zvezi z omrežji, ki so 
povezani s proizvodnjo manjšega obsega, 
in ohranjajo učinkovito upravljanje 
omrežij;

13. se zaveda, da bi se lahko z znatno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z usklajevanjem 
povpraševanja in ponudbe; opozarja na 
pomen pametnih tehnologij pri 
preoblikovanju svetovnega energetskega 
omrežja in omogočanju podjetjem in 
gospodinjstvom, da proizvajajo in z 
drugimi delijo lastno energijo; poziva 
države članice, naj spodbujajo dostop do 
omrežja za mikroproizvajalce ter obenem 
rešujejo vprašanje stroškov v zvezi z 
omrežji, ki so povezani s proizvodnjo 
manjšega obsega, in ohranjajo učinkovito 
upravljanje omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 64
Kathleen Van Brempt

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. se zaveda, da bi se lahko z izredno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z uskladitvijo
povpraševanja in ponudbe; poziva države 
članice, naj spodbujajo dostop do omrežja 
za mikroproizvajalce ter obenem rešujejo 

13. se zaveda, da bi se lahko z znatno
razširitvijo mikroproizvodnje pojavili 
izzivi pri upravljanju distribucijskih 
omrežij, povezani z usklajevanjem 
povpraševanja in ponudbe, ter da morata 
zato javni in zasebni sektor izpeljati 
ustrezne naložbe za izboljšanje omrežja;
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vprašanje stroškov v zvezi z omrežji, ki so 
povezani s proizvodnjo manjšega obsega, 
in ohranjajo učinkovito upravljanje 
omrežij;

poziva države članice, naj spodbujajo 
dostop do omrežja za mikroproizvajalce ter 
obenem rešujejo vprašanje stroškov v zvezi 
z omrežji, ki so povezani s proizvodnjo 
manjšega obsega, in ohranjajo učinkovito 
upravljanje omrežij;

Or. nl

Predlog spremembe 65
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. ugotavlja, da so projekti, ki spodbujajo 
odgovornost, dokazano bolj sprejeti, zato 
bi jih bilo treba podpirati; meni, da bi lahko 
imeli pri tem pomembno vlogo energetski 
povezovalci, vendar njihova vloga v 
evropski zakonodaji doslej še ni bila 
pojasnjena;

14. ugotavlja, da so lastniški projekti 
dokazano bolj sprejeti, zato bi jih bilo treba 
podpirati; meni, da bi lahko imeli pri tem 
pomembno vlogo energetski povezovalci, 
vendar njihova vloga v evropski 
zakonodaji doslej še ni bila pojasnjena;
zato poziva k hitremu in ambicioznemu 
izvajanju določb glede odzivanja na 
povpraševanje iz direktive o energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 66
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 14 – točka 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) ugotavlja, da se pozornost javnosti 
vedno bolj osredotoča na možnost 
financiranja projektov prek odprtih 
pozivov, namenjenih širši javnosti, 
pogosto imenovanih skupinsko 
financiranje; zato poziva Komisijo, naj 
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spodbuja možnost solastništva lokalnih 
projektov in tako bolje mobilizira lokalno 
podporo;

Or. de

Predlog spremembe 67
Hans-Peter Martin

Predlog resolucije
Odstavek 14 – točka 2 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(2) nadalje poziva Komisijo, naj preuči, v 
kolikšni meri pravila EU, kot so direktiva 
o prospektu (Direktiva 2003/71/ES), 
direktive MiFID (Direktiva 2004/39/ES) 
in direktiva o e-denarju (Direktiva 
2009/110/ES), že omogočajo izvajanje 
določenih projektov na osnovi solastništva 
lokalnih struktur;

Or. de

Predlog spremembe 68
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morala biti zakonodaja na 
področju mikroproizvodnje v skladu s
kodeksi omrežij; poziva k aktivnemu 
upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavcev distribucijskih omrežij in
upravljavcev prenosnih omrežij;

15. meni, da morajo enote
mikroproizvodnje še naprej prispevati k 
dolgoročnim ciljem podnebne in 
energetske politike; ugotavlja, da je 
mogoče cilje sekundarne zakonodaje 
glede električne energije, kot so kodeksi 
omrežij, bolje in stroškovno bolj 
učinkovito doseči z vzpostavitvijo 
standardov za izdelke na ravni EU za 
večino razredov tehnologije 
mikroproizvodnje; poziva k aktivnemu 
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upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavci distribucijskih omrežij in
upravljavci prenosnih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 69
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morala biti zakonodaja na 
področju mikroproizvodnje v skladu s 
kodeksi omrežij; poziva k aktivnemu 
upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavcev distribucijskih omrežij in
upravljavcev prenosnih omrežij;

15. poziva k aktivnemu upravljanju 
distribucijskih sistemov, ki zahtevajo tesno 
sodelovanje med upravljavci
distribucijskih omrežij in upravljavci
prenosnih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 70
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morala biti zakonodaja na 
področju mikroproizvodnje v skladu s 
kodeksi omrežij; poziva k aktivnemu 
upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavcev distribucijskih omrežij in
upravljavcev prenosnih omrežij;

15. meni, da bi morala biti zakonodaja na 
področju mikroproizvodnje v skladu s 
kodeksi omrežij; poziva k aktivnemu 
upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavci distribucijskih omrežij in
upravljavci prenosnih omrežij ter drugimi 
udeleženci (enote proizvodnje, porabe in 
shranjevanja) v omrežju; ustrezno bi bilo 
treba opredeliti jasna in pravična pravila 
za uporabo in plačilo prilagodljivosti, ki jo 



PE513.047v01-00 38/44 AM\937743SL.doc

SL

omogočajo mikroproizvajalci;

Or. en

Predlog spremembe 71
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. meni, da bi morala biti zakonodaja na 
področju mikroproizvodnje v skladu s 
kodeksi omrežij; poziva k aktivnemu 
upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavcev distribucijskih omrežij in
upravljavcev prenosnih omrežij;

15. meni, da bi morale biti pobude na 
področju mikroproizvodnje v skladu s 
kodeksi omrežij; poziva k aktivnemu 
upravljanju distribucijskih sistemov, ki 
zahtevajo tesno sodelovanje med
upravljavci distribucijskih omrežij in
upravljavci prenosnih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 72
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da bi lahko imele nove 
oblike proizvodnje, lastništva in porabe, 
kot je zakupna družba, ključno vlogo pri 
širitvi mikroproizvodnje, saj so številni 
elementi, ki jih omogoča ta pristop, 
pozitivni na področju mikroproizvodnje, 
na primer nižji vnaprejšnji stroški in 
preglednost stroškov zaradi določenih cen 
izdelkov/storitev, spodbuda za reševanje 
pomembne finančne težave za protrošnike 
z nižjimi prihodki, najboljša kakovost 
namestite in boljše vzdrževanje ter 
posledično daljši življenjski cikel na strani 
dobavitelja;
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Or. en

Predlog spremembe 73
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Agencijo za sodelovanje 
energetskih regulatorjev (ACER), 
Evropsko omrežje operaterjev prenosnega 
sistema za električno energijo (ENTSO-E) 
in nacionalne vlade, naj pri pripravi 
osnutkov kodeksov omrežij in pogajanjih 
o njih posebno pozornost namenijo 
decentraliziranim obnovljivim virom 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 74
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj izvede celovito 
oceno potencialne zmogljivosti v Evropski 
uniji za mikroproizvodnjo in potencialni 
učinek vsesplošne širitve te vrste 
proizvodnje na evropski notranji energetski 
trg;

16. poziva Komisijo, naj izvede celovito 
oceno potencialne zmogljivosti za 
mikroproizvodnjo ter pregleda najboljše 
prakse v Evropski uniji in potencialni 
učinek vsesplošne širitve te vrste 
proizvodnje na evropski notranji energetski 
trg;

Or. en

Predlog spremembe 75
Fiona Hall
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj izvede celovito 
oceno potencialne zmogljivosti v Evropski 
uniji za mikroproizvodnjo in potencialni 
učinek vsesplošne širitve te vrste 
proizvodnje na evropski notranji energetski 
trg;

16. poziva Komisijo, naj izvede celovito 
oceno potencialne zmogljivosti v Evropski 
uniji za mikroproizvodnjo in potencialni 
učinek vsesplošne širitve te vrste 
proizvodnje na evropski notranji energetski 
trg in infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 76
Ivo Belet

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. spodbuja Komisijo, naj preuči 
možnosti za podpiranje modelov 
skupinskega financiranja, tj. dolgoročnih 
naložbenih sistemov, v okviru katerih so 
vlagatelji in podjetniki v neposrednem 
stiku prek platforme, naj omogoči te 
možnosti in naj spodbuja ljudi, da 
oblikujejo mikroproizvodne zadruge;

Or. en

Predlog spremembe 77
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva Komisijo, naj pred koncem 
leta 2014 objavi strategijo o 
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mikroproizvodnji skupaj s smernicami in 
usklajevanjem nacionalnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 78
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva k vlaganju v raziskave, razvoj 
in inovacije na področju 
mikroproizvodnje, da se razvijejo ustrezne 
tehnične rešitve in naprave;

Or. fi

Predlog spremembe 79
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. poziva k vzpostavitvi pilotnih in 
demonstracijskih projektov na lahko 
dostopnih lokacijah, na katerih se rešitve 
za obrate za mikroproizvodnjo energije 
lahko predstavijo zainteresiranim stranem 
na enem mestu, na primer na kmetijah, 
na katerih se sočasno znanstveno 
spremljajo značilnosti rešitev, tako da je 
mogoče primerjati razmerje med 
kakovostjo in ceno, učinkovitost in 
uporabnost rešitev za različne udeležence 
ter jih predstaviti v nevtralnem okolju na 
podlagi resničnih dejstev;

Or. fi
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Predlog spremembe 80
Fiona Hall

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. priznava, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilni položaj na področju 
podnebne in energetske politike, zato 
Komisijo poziva, naj vključi strategije za 
proizvodnjo električne energije in toplote 
manjšega obsega v obstoječi politični 
okvir, s čimer bi priznala njegovo
pomembnost in spodbudila njeno širitev v 
državah članicah;

17. priznava, da mora Evropska unija 
prevzeti vodilni položaj na področju 
podnebne in energetske politike, zato 
Komisijo in države članice poziva, naj
bolje izvajajo strategije za proizvodnjo 
električne energije in toplote manjšega 
obsega iz obstoječega političnega okvira 
EU, s čimer bi priznale pomembnost
mikroproizvodnje in spodbudile njeno 
širitev v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 81
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da so evropski državljani slabo 
ozaveščeni glede koristi mikroproizvodnje, 
ter poziva Komisijo in države članice, naj 
si prizadevajo za obveščanje o 
mikroproizvodnih rešitvah in najboljših 
praksah na tem področju;

Or. ro

Predlog spremembe 82
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj vključi 
mikroproizvodnjo v prihodnjo evropsko 
energetsko zakonodajo, zlasti v okviru 
prihodnjega podnebnega in energetskega 
svežnja EU za leto 2030;

18. poziva Komisijo, naj vlogo 
mikroproizvodnje upošteva v prihodnji 
evropski energetski zakonodaji, zlasti v 
okviru prihodnjega podnebnega in 
energetskega svežnja EU za leto 2030;

Or. en

Predlog spremembe 83
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bo mikroproizvodnjo 
mogoče financirati iz evropskih skladov, 
vključno s strukturnimi skladi, od obdobja 
2014–2020 naprej;

Or. ro

Predlog spremembe 84
Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
smernice za omrežne tarife, ki ne 
odvračajo od razvoja naložb v 
mikroproizvodnjo;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Claude Turmes

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva Evropsko komisijo, naj razvije
smernice za omrežne tarife, ki spodbujajo 
razvoj naložb v mikroproizvodnjo;

Or. en


