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11.1.2018 A8-0392/355 

Predlog spremembe  355 

Fredrick Federley 

v imenu skupine ALDE 

 

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 25 – odstavek 3 – pododstavek 3 – točka a – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar se lahko električna energija, 

pridobljena z neposredno povezavo z 

obratom za proizvodnjo električne 

energije, ki (i) začne obratovati hkrati z 

obratom za proizvodnjo tekočih in 

plinastih goriv iz obnovljivih virov 

nebiološkega izvora, namenjenih uporabi 

v prometu, ali pozneje, in (ii) ni 

priključena na omrežje, v celoti šteje kot 

električna energija iz obnovljivih virov za 

proizvodnjo navedenih tekočih in plinastih 

goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 

izvora, namenjenih uporabi v prometu. 

Vendar se lahko električna energija v celoti 

šteje kot električna energija iz obnovljivih 

virov za proizvodnjo navedenih tekočih in 

plinastih goriv iz obnovljivih virov 

nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v 

prometu, če je obrat za proizvodnjo 

tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih 

virov nebiološkega izvora (i) povezan 

neposredno na obrat, ki proizvaja 

električno energijo iz obnovljivih virov, ali 

(ii) priključen na točko 

elektroenergetskega omrežja, pri čemer 

uporablja le presežek energije iz 

obnovljivih virov tako, da se prepreči 

omejevanje električne energije iz 

obnovljivih virov zaradi neučinkovitosti 

elektroenergetskega omrežja na eni ali več 

ravneh napetosti. Komisija do leta 2019 

pripravi navodila in določi postopek za 

zagotovitev ustreznega dokaza za točko 

(ii). 

Or. en 
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Predlog direktive 

Člen 26 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Električna energija iz biomasnih goriv, 

proizvedena v obratih z zmogljivostjo 

20 MW ali več, se upošteva za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 le, če se 

proizvaja z uporabo tehnologije 

soproizvodnje z visokim izkoristkom, kot 

je opredeljena v členu 2(34) Direktive 

2012/27/EU. Za namene točk (a) in (b) 

odstavka 1 se ta določba uporablja le za 

obrate, ki začnejo obratovati po [3 leta po 

datumu sprejetja te direktive]. Za namene 

točke (c) odstavka 1 ta določba ne posega v 

javno podporo v okviru programov, 

odobrenih do [3 leta po datumu sprejetja te 

direktive]. 

Električna energija iz biomasnih goriv, 

proizvedena v obratih z zmogljivostjo 

20 MW ali več, se upošteva za namene iz 

točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena le, 

če se proizvaja z uporabo tehnologije 

soproizvodnje z visokim izkoristkom, kot 

je opredeljena v členu 2(34) Direktive 

2012/27/EU, ali se proizvaja v obratih, ki 

so namenjeni samo proizvodnji električne 

energije in dosegajo neto električni 

izkoristek vsaj 40 % ter ne uporabljajo 

fosilnih goriv. Za namene točk (a) in (b) 

odstavka 1 tega člena se ta določba 

uporablja le za obrate, ki začnejo 

obratovati po [3 leta po datumu sprejetja te 

direktive]. Za namene točke (c) odstavka 1 

tega člena ta določba ne posega v javno 

podporo v okviru programov, odobrenih do 

[1 leto po datumu sprejetja te direktive]. 

Or. en 

 

 


