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11.1.2018 A8-0392/324 

Predlog spremembe  324 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

Seán Kelly 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Zato je primerno, da se določi 

zavezujoči ciljni delež Unije najmanj 27 % 

energije iz obnovljivih virov. Države 

članice bi morale opredeliti svoj prispevek 

k doseganju navedenega cilja v okviru 

celovitih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov na podlagi postopka 

upravljanja, določenega v uredbi [o 

upravljanju]. 

(7) Zato je primerno, da se določi 

zavezujoči ciljni delež Unije najmanj 35 % 

energije iz obnovljivih virov, ki naj ga 

dopolnjujejo nacionalni cilji. Države 

članice bi morale le izjemoma imeti 

dovoljenje, da v utemeljenih, izmerljivih 

in preverljivih okoliščinah, na podlagi 

objektivnih in nediskriminatornih meril za 

največ 10 % odstopajo od predvidenega 

deleža svojega cilja. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Predlog spremembe  325 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(aa) „samoporabnik električne energije 

iz obnovljivih virov“ pomeni dejavnega 

odjemalca, kot je opredeljen v Direktivi 

[direktiva MDI], ki porablja ter morda 

shranjuje in prodaja električno energijo iz 

obnovljivih virov, proizvedeno v njegovih 

objektih, vključno z večstanovanjskimi 

bloki, poslovnimi območji ali območji 

skupnih storitev ali zaprtimi 

distribucijskimi sistemi, če navedene 

dejavnosti negospodinjskim 

samoporabnikom električne energije iz 

obnovljivih virov ne predstavljajo osnovne 

poslovne ali poklicne dejavnosti; 

(aa) „samoporabnik električne energije 

iz obnovljivih virov“ pomeni dejavnega 

odjemalca ali skupino odjemalcev, kot je 

opredeljena v Direktivi [direktiva MDI], ki 

porablja ter morda shranjuje in prodaja 

električno energijo iz obnovljivih virov, 

proizvedeno v njenih objektih, vključno z 

večstanovanjskimi bloki, stanovanjskimi 

naselji, poslovnimi in industrijskimi 

območji ali območji skupnih storitev v 

istem zaprtem distribucijskem sistemu ali 

na ločenih območjih z vzpostavitvijo in 

delovanjem skupnih virtualnih sistemov. 

Za negospodinjske samoporabnike 
električne energije iz obnovljivih virov te 

dejavnosti niso osnovna gospodarska ali 

poklicna dejavnost; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Predlog spremembe  326 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

José Blanco López 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

13. Če dobavitelji energije pri trženju 

energije iz obnovljivih virov ali 

soproizvodnje z visokim izkoristkom 

navajajo okoljske ali druge koristi energije 

iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z 

visokim izkoristkom , države članice od 

dobaviteljev energije zahtevajo uporabo 

potrdil o izvoru za razkritje količine ali 

deleža energije iz obnovljivih virov ali 

soproizvodnje z visokim izkoristkom. 

13. Če dobavitelji energije pri trženju 

energije iz obnovljivih virov ali 

soproizvodnje z visokim izkoristkom 

navajajo okoljske ali druge koristi energije 

iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z 

visokim izkoristkom , države članice od 

dobaviteljev energije zahtevajo uporabo 

potrdil o izvoru za razkritje količine ali 

deleža energije iz obnovljivih virov ali 

soproizvodnje z visokim izkoristkom .  

Države članice določijo ustrezne 

mehanizme, da proizvajalci energije lahko 

dokažejo, da je bila električna energija 

proizvedena v obnovljivih obratih, ki so 

novi in dodatni. 

Za ta namen države članice označijo 

potrdilo o izvoru elektrike iz obnovljivih 

virov energije kot potrdilo o izvoru Plus, 

če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

(a) datum konca proizvodnje ni več kot 

deset let po datumu, ko je bil obrat 

priključen na omrežje, in 

(b) obrat ni prejel pomoči iz nacionalnega 

programa podpore. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Predlog spremembe  327 

Claude Turmes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0392/2017 

José Blanco López 

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Predlog direktive 

Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) pravico vzpostaviti in upravljati 

sisteme za virtualno izmenjavo porabe, 

shranjevanja in prodaje električne 

energije, proizvedene na ločenih 

lokacijah; 

 (Če bo ta predlog spremembe sprejet, bi ga 

bilo treba umestiti med AM 180 in 

AM 181.) 

Or. en 

 


