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Predlog spremembe 511
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v odstavku 5 se točka (a) 
nadomesti z naslednjim:
(a) zmanjšanje stroškov in jamstev za 
posojila za projekte na področju energije 
iz obnovljivih virov in biorafinerije;

Or. en

Predlog spremembe 512
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 3 – odstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) člen 3(2) se nadomesti z 
naslednjim:

2. Države članice določijo nacionalne 
prispevke za skupno uresničitev tega 
zavezujočega skupnega cilja Unije iz 
odstavka 1 tega člena v okviru svojih 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov v skladu s členi 3 do 5 
in členi 9 do 14 Uredbe (EU) 2018/1999. 
Pri pripravi osnutkov teh celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov lahko države članice uporabijo 
formulo iz Priloge II k navedeni uredbi.

„2. Države članice zagotovijo, da je delež 
energije iz obnovljivih virov v njihovi 
bruto končni porabi energije v letu 2030 
najmanj enak nacionalnemu skupnemu 
cilju za delež energije iz obnovljivih virov 
za leto 2030, določenemu v tretjem stolpcu 
razpredelnice v Prilogi Ia (novo). Ti 
obvezni nacionalni skupni cilji so skladni 
z zavezujočim skupnim ciljem Unije za 
leto 2030 iz odstavka 1 tega člena ter se 
odražajo v okviru njihovih celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov v skladu s členi 3 do 5 in členi 9 do 
14 Uredbe (EU) 2018/1999.
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Države članice uvedejo učinkovito 
zasnovane ukrepe, s katerimi zagotovijo, 
da bo delež energije iz obnovljivih virov 
enak ali večji od obvezne usmeritve. Če 
Komisija na podlagi ocene osnutkov 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov, predloženih na podlagi 
člena 9 Uredbe (EU) 2018/1999, ugotovi, 
da so nacionalni ukrepi držav članic 
nezadostni za kolektivno uresničitev 
zavezujočih nacionalnih in skupnih ciljev 
Unije, uporabi postopek iz členov 9 in 31 
navedene uredbe.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=SL)

Obrazložitev

Zavezujoči nacionalni cilji so dokazano učinkovit način za doseganje navedenih ambicij in bi 
jih bilo treba ponovno uvesti.

Predlog spremembe 513
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 4 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2a) odstavek 4 se nadomesti z 
naslednjim:

4. Države članice zagotovijo, da se 
podpora za električno energijo iz 
obnovljivih virov dodeli na odprt, 
pregleden, konkurenčen, nediskriminatoren 
in stroškovno učinkovit način.

„4. Države članice zagotovijo, da se 
podpora za električno energijo iz 
obnovljivih virov, tudi iz projektov 
kolokacijskega shranjevanja energije, 
dodeli na odprt, pregleden, konkurenčen, 
nediskriminatoren in stroškovno učinkovit 
način.

Države članice lahko manjše obrate in 
demonstracijske projekte izvzamejo iz 

Države članice zagotovijo, da projekti 
kolokacijskega shranjevanja energije 
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razpisnih postopkov. omogočajo shranjevanje energije 
neposredno iz omrežja, brez izgube 
dostopa do programov podpore za 
energijo iz obnovljivih virov, ki bi jih bilo 
treba uporabljati le za energijo iz 
obnovljivih virov, proizvedeno v 
kolokacijskem obratu, izračunano s 
pametnim merjenjem za dostopno točko 
omrežja.

Države članice lahko tudi preučijo možnost 
vzpostavitve mehanizmov za zagotavljanje 
regionalne diverzifikacije pri uvajanju 
električne energije iz obnovljivih virov, 
zlasti da se zagotovi stroškovno učinkovit 
sistem vključevanja.

Države članice lahko manjše obrate in 
demonstracijske projekte izvzamejo iz 
razpisnih postopkov.

Države članice lahko tudi preučijo možnost 
vzpostavitve mehanizmov za zagotavljanje 
regionalne diverzifikacije pri uvajanju 
električne energije iz obnovljivih virov, 
zlasti da se zagotovi stroškovno učinkovit 
sistem vključevanja.

“

Or. en

(32018L2001)

Obrazložitev

Projekti kolokacijskega shranjevanja energije so pomembni za čim večje vključevanje 
električne energije iz obnovljivih virov, ker odpravljajo težave s prezasedenostjo omrežja in 
zagotavljajo bolj stalno razpoložljiv vir energije. Zato je treba jasno navesti, da so programi 
podpore na voljo tudi zanje.

Predlog spremembe 514
Eva Maydell

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V okviru programov podpore za 
električno energijo iz obnovljivih virov se 
pripravijo razpisi, v katerih se v ustreznih 
okoliščinah in ob posvetovanju z 
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znanstveno skupnostjo zahteva zbiranje 
visokokakovostnih podatkov upravičenih 
obratov in njihova izmenjava pod pogoji, 
jasno navedenimi v razpisu.

Or. en

Predlog spremembe 515
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 3 a (novo)
Države članice skupaj zagotovijo, da bo 
delež energije iz plinov iz obnovljivih virov 
v Uniji v odstotnem deležu porabe 
zemeljskega plina do leta 2030 znašal 
najmanj [11] %.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba namenskega cilja na ravni EU za pline iz obnovljivih virov za razogljičenje plinskega 
trga. Številko so že predlagali ustrezni deležniki iz industrije (Evropsko združenje za bioplin).

Predlog spremembe 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zavezujoči skupni cilji Unije in 
nacionalni cilji za leto 2030
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Or. en

Predlog spremembe 517
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) vstavi se naslednji odstavek 2a 
(novo):
2a. Ustrezne institucije Unije in države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe na 
ravni Unije oziroma na nacionalni ravni 
za nadaljnje povečevanje deleža energije 
iz obnovljivih virov v bruto končni porabi 
energije Unije in držav članic od leta 2031 
naprej, da bi tako prispevale k uresničitvi 
energijsko visoko učinkovitega 
gospodarstva, ki bo v celoti temeljilo na 
obnovljivih virih energije, do leta 2040 in 
k členu 5(1) Pariškega sporazuma ter 
zagotovile trajnosten in predvidljiv 
dolgoročni prispevek obnovljivih virov 
energije k cilju podnebne nevtralnosti 
Unije najpozneje do leta 2050, kot je 
določeno v Uredbi (EU) 2021/1119. 
Komisija do 1. januarja 2025 ob 
upoštevanju nasvetov Evropskega 
znanstvenega svetovalnega odbora za 
podnebne spremembe in proračuna Unije 
za toplogredne pline iz Uredbe (EU) 
2021/1119 ter na podlagi celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov, ki jih bodo države članice 
predložile do 30. junija 2024 v skladu s 
členom 14(2) Uredbe (EU) 2018/1999, 
sprejme predlog za spremembo te 
direktive, da se določijo cilji Unije in 
držav članic za povečanje deleža energije 
iz obnovljivih virov vsaj za leta 2035, 
2040, 2045 in 2050, da bi se vse večje 
potrebe po električni energiji v sektorjih 
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prometa, industrije, gradbeništva, 
ogrevanja in hlajenja ter po proizvodnji 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora zadovoljilo z enakovrednimi 
količinami zmogljivosti za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Pregled klavzule, da se zagotovi skladnost z zahtevami podnebnih pravil. Ta sprememba je 
nujno potrebna zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno povezana z drugimi 
dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 518
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) člen 4 se spremeni:
v odstavku 4:
(a) prvi pododstavek se spremeni:
Države članice zagotovijo, da se podpora 
za električno energijo iz obnovljivih virov, 
tudi iz projektov kolokacijskega 
shranjevanja energije, dodeli na odprt, 
pregleden, konkurenčen, 
nediskriminatoren in stroškovno učinkovit 
način.
(b) tretji pododstavek se nadomesti 
z naslednjim:
Države članice vzpostavijo mehanizme, da 
se zagotovi učinkovito vključevanje 
obratov za proizvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov v sistem. Zlasti 
programi podpore so oblikovani tako, da 
vključujejo lokacijske cenovne signale, ki 
spodbujajo geografski razvoj obratov za 
energijo iz obnovljivih virov, vključno z 
obnovljivimi viri na morju, v skladu s 
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potencialom električnih omrežij.
odstavek 7 se spremeni:
Da bi države članice povečale proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov v najbolj 
oddaljenih regijah in na majhnih otokih, 
lahko programe finančne podpore 
prilagodijo za projekte kolokacijskega in 
samostojnega shranjevanja energije iz 
obnovljivih virov v teh regijah, da bi se 
upoštevali proizvodni stroški, ki so 
povezani s posebnimi razmerami na teh 
območjih, kot sta izoliranost in zunanja 
odvisnost.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da je pomembno, da države članice določijo ustrezna pravila za usmerjanje 
geografskega razvoja obnovljivih virov energije, kjer je mogoče proizvedeno energijo 
povezati in prenašati na najučinkovitejši način, in sicer ob upoštevanju splošnih potreb 
elektroenergetskega sistema. Programi podpore za obnovljive vire energije so pomemben 
instrument za ta namen, saj lahko gospodarske koristi vlagatelje v obnovljive vire učinkovito 
spodbudijo, da svoje objekte namestijo na določenih območjih.

Predlog spremembe 519
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 4 – odstavek 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(2b) odstavek 7 se nadomesti z 
naslednjim:

7. Da bi države članice povečale 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v 
najbolj oddaljenih regijah in na majhnih 
otokih, lahko programe finančne podpore 
prilagodijo za projekte v teh regijah, da bi 
upoštevale proizvodne stroške, ki so 
povezani s posebnimi razmerami teh 
območij glede izoliranosti in zunanje 

„7. Da bi države članice povečale 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v 
najbolj oddaljenih regijah in na majhnih 
otokih, lahko programe finančne podpore 
prilagodijo za projekte shranjevanja 
energije iz obnovljivih virov in 
kolokacijskega shranjevanja energije v 
teh regijah, da bi upoštevale proizvodne 
stroške, ki so povezani s posebnimi 
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odvisnosti. razmerami teh območij glede izoliranosti in 
zunanje odvisnosti.

“

Or. en

(32018L2001)

Obrazložitev

Projekti kolokacijskega shranjevanja energije so zlasti pomembni za otoke in najbolj 
oddaljene regije, ker je tam na voljo manj alternativnih možnosti prilagodljivosti.

Predlog spremembe 520
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi, razen če se države članice 
proizvajalke in porabnice dogovorijo 
drugače. Kadar se goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora porabijo v 
državi članici, ki ni proizvajalka teh goriv, 
energija, proizvedena z zgorevanjem goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
namenjenih uporabi v prometu, 
predstavlja 80 % njihove količine v državi 
in sektorju, v katerem se porabijo, in 20 % 
njihove količine v državi, kjer se 
proizvajajo, razen če se zadevni državi 
članici dogovorita drugače. Za 
spremljanje in preprečevanje dvojnega 
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štetja je Komisija obveščena o vsakem 
takem dogovoru, vključno z natančnim 
obsegom ponudbe in povpraševanja, 
časom prenosa in datumom, ko bo 
dogovor začel veljati. Komisija da na 
razpolago informacije o sklenjenih 
dogovorih, vključno z njihovim časovnim 
okvirom, obsegom, ceno in morebitnimi 
dodatnimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

V primeru čezmejne ureditve goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora bi morali biti v 
računovodski metodologiji uravnoteženi interesi držav članic porabnic in proizvajalk, da bi 
spodbujali proizvodnjo goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, kjer je stroškovno 
najučinkovitejša, obenem pa bi bilo treba ohraniti harmoniziran pristop, da bi metodologija 
še vedno omogočala štetje dejanske porabljene energije ob upoštevanju izgub energije v 
procesu proizvodnje navedenih goriv.

Predlog spremembe 521
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Za namene točke (b) se lahko države 
članice odločijo, da bodo goriva in 
električno energijo, ki so proizvedeni iz 
obnovljivih virov in se uporabljajo za 
ogrevanje ali hlajenje, prištevale v sektor 
ogrevanja in hlajenja v skladu s členoma 
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23(7) in 24(4)(b). Goriva in električna 
energija iz obnovljivih virov, ki se 
prištevajo k točki (b), se ne upoštevajo za 
namen doseganja ciljev točke (a) prvega 
pododstavka odstavka 1 tega člena.
Če se država članica odloči, da bo goriva 
in električno energijo iz obnovljivih virov 
prištevala k točki (b), o tem eno leto pred 
uvedbo tega mehanizma obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, je ključno, da se uvede mehanizem za računanje električne energije iz 
obnovljivih virov kot obnovljivega vira toplote, obenem pa je treba preprečiti vsakršno dvojno 
štetje električne energije iz obnovljivih virov. Mehanizem je bil s členom 27 uveden za 
prometni sektor, vendar bi moral imeti od podobnih rešitev korist tudi sektor daljinskega 
ogrevanja, ki ga je težko razogljičiti.

Predlog spremembe 522
Evžen Tošenovský
v imenu skupine ECR
Zdzisław Krasnodębski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Za namene točke (b) se lahko države 
članice odločijo, da bodo goriva in 
električno energijo, ki so proizvedeni iz 
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obnovljivih virov in se uporabljajo za 
ogrevanje ali hlajenje, prištevale v sektor 
ogrevanja in hlajenja v skladu s členoma 
23(7) in 24(4)(b). Goriva in električna 
energija iz obnovljivih virov, ki se 
prištevajo k točki (b), se ne upoštevajo za 
namen doseganja ciljev točke (a) prvega 
pododstavka odstavka 1 tega člena. Če se 
država članica odloči, da bo goriva in 
električno energijo iz obnovljivih virov 
prištevala k točki (b), o tem eno leto pred 
uvedbo tega mehanizma obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi olajšali uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, je ključno, da se uvede mehanizem za računanje električne energije iz 
obnovljivih virov kot obnovljivega vira toplote, obenem pa je treba preprečiti vsakršno dvojno 
štetje električne energije iz obnovljivih virov. Za daljinsko ogrevanje velja, da ga je težko 
razogljičiti, zato bi moralo imeti korist od podobnih mehanizmov, kot so s členom 27 uvedeni 
za prometni sektor.

Predlog spremembe 523
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
in državi članici, kjer se porabi, samo če 
so se zadevne države članice predhodno 
dogovorile za statistični prenos, skupni 
projekt ali skupni program podpore. V 



PE729.882v01-00 14/168 AM\1251599SL.docx

SL

nasprotnem primeru se goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora 
upoštevajo v državi, kjer se proizvedejo.

Or. en

Predlog spremembe 524
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi.

Plin in električna energija iz obnovljivih 
virov energije se za namene izračuna 
deleža bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov, kar zadeva točke (a), (b) 
ali (c) prvega pododstavka, upoštevata 
samo enkrat. Energija, proizvedena iz goriv 
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
se upošteva v sektorju – električna 
energija, ogrevanje in hlajenje ali promet – 
kjer se porabi. Kadar se goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora 
porabijo v drugi državi članici od tiste, ki 
jih je proizvedla, se v državi članici 
proizvajalki upošteva minimalna stopnja 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 525
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se lahko prek platforme 
Unije za razvoj energije iz obnovljivih 
virov s posebnim sporazumom o 
sodelovanju dogovorijo, da bodo 
minimalno stopnjo goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, porabljenih v 
eni državi članici, upoštevale pri deležu 
bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov v državi članici, kjer so 
bila goriva proizvedena. Za spremljanje, 
da se ista goriva iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora ne upoštevajo tako v 
državi članici proizvajalki kot v državi 
članici porabnici, in za beleženje 
upoštevane količine je Komisija 
obveščena o vsakem takem dogovoru, 
vključno s količino goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, ki se upošteva v 
celoti in za vsako državo članico, in 
datumom, ko bo dogovor začel veljati.

Or. en

Obrazložitev

V primeru čezmejne trgovine z gorivi iz obnovljivih virov nebiološkega izvora se ta goriva 
upoštevajo v državah članicah, kjer se porabijo. To bi lahko države članice odvračalo od 
proizvodnje goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora. Da se zagotovi ravnotežje med 
interesi držav članic proizvajalk in porabnic, bi morale imeti države članice proizvajalke vsaj 
možnost, da se jim pri cilju za obnovljive vire energije upošteva vsaj nekaj energije, ki jo 
proizvedejo.

Predlog spremembe 526
Marek Paweł Balt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) se lahko države 
članice odločijo, da bodo goriva in 
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električno energijo, ki so proizvedeni iz 
obnovljivih virov in se uporabljajo za 
ogrevanje ali hlajenje, prištevale v sektor 
ogrevanja in hlajenja v skladu s členoma 
23(7) in 24(4)(b). Goriva in električna 
energija iz obnovljivih virov, ki se 
prištevajo k točki (b), se ne upoštevajo za 
namen doseganja ciljev točke (a) prvega 
pododstavka odstavka 1 tega člena.
Če se država članica odloči, da bo goriva 
in električno energijo iz obnovljivih virov 
prištevala k točki (b), o tem eno leto pred 
uvedbo tega mehanizma obvesti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Zato je upravičena uvedba mehanizma, ki omogoča, da se električna energija iz obnovljivih 
virov upošteva pri cilju v sektorju, kjer se porabi, kar pomeni, da se toplota, proizvedena z 
električno energijo iz obnovljivih virov, šteje kot toplota iz obnovljivih virov. Rešitev je bila s 
členom 27 direktive o energiji iz obnovljivih virov uvedena za prometni sektor, vendar bi 
moral imeti od podobnih mehanizmov korist tudi sektor daljinskega ogrevanja, ki ga je težko 
razogljičiti. Ob upoštevanju te rešitve se spremenita tudi člena 23 in 24.

Predlog spremembe 527
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za namene točke (a) prvega pododstavka 
odstavka 1 se bruto končna poraba 
električne energije iz obnovljivih virov 
izračuna kot količina električne energije, 
proizvedene v državi članici iz obnovljivih 
virov, pri čemer je vključena proizvodnja 
električne energije pri samooskrbovalcih z 
energijo iz obnovljivih virov in v 
skupnostih na področju energije iz 
obnovljivih virov ter električna energije iz 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 

„Za namene točke (a) prvega pododstavka 
odstavka 1 se bruto končna poraba 
električne energije iz obnovljivih virov 
izračuna kot količina električne energije, 
proizvedene v državi članici iz obnovljivih 
virov, pri čemer je vključena proizvodnja 
električne energije pri samooskrbovalcih z 
energijo iz obnovljivih virov in v 
skupnostih na področju energije iz 
obnovljivih virov ter električna energije iz 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
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izvora, ni pa vključena proizvodnja 
električne energije v akumulacijskih 
prečrpovalnih napravah iz vode, ki je bila 
najprej prečrpana navzgor, in električna 
energija, ki se uporablja za proizvodnjo 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora.“;

izvora, ni pa vključena proizvodnja 
električne energije v akumulacijskih 
prečrpovalnih napravah iz vode, ki je bila 
najprej prečrpana navzgor.“;

Or. en

Predlog spremembe 528
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) končna poraba energije iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju se 
izračuna kot vsota vseh pogonskih 
biogoriv, bioplinov in goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, porabljenih v 
prometnem sektorju.“;

(a) končna poraba energije iz 
obnovljivih virov v prometnem sektorju se 
izračuna kot vsota vseh pogonskih 
biogoriv, bioplinov, recikliranih ogljičnih 
goriv in goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora, porabljenih v 
prometnem sektorju.“;

Or. en

Predlog spremembe 529
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) v členu 7(3) se pododstavek 1 
nadomesti z naslednjim:
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3. Za namene točke (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 se bruto končna 
poraba energije iz obnovljivih virov v 
sektorju ogrevanja in hlajenja izračuna kot 
količina energije za ogrevanje in hlajenje 
na daljavo, proizvedene v državah članicah 
iz obnovljivih virov, k čemur se doda 
poraba druge energije iz obnovljivih virov 
v industriji, gospodinjstvih, storitvenem 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu 
ter za namene ogrevanja, hlajenja in 
predelave.

„3. Za namene točke (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 se bruto končna 
poraba energije iz obnovljivih virov v 
sektorju ogrevanja in hlajenja izračuna kot 
količina energije za ogrevanje in hlajenje 
na daljavo, proizvedene v državah članicah 
iz obnovljivih virov, k čemur se doda 
poraba druge energije iz obnovljivih virov 
v industriji, gospodinjstvih, storitvenem 
sektorju, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu 
ter za namene ogrevanja, hlajenja in 
predelave. Količina surovin za bioenergijo 
(v smislu absolutnih ravni), ki prispevajo 
k bruto končni porabi energije iz 
obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in 
hlajenja, od leta 2023 naprej ne bo višja 
kot leta 2022.
“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=SL)

Obrazložitev

Glede na omejeno razpoložljivost surovin za bioenergijo bi moral biti njihov skupni prispevek 
omejen.

Predlog spremembe 530
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika 
Niebler, Angelika Winzig, Vasile Blaga

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

1. Končna bruto poraba energije iz 
obnovljivih virov v vsaki državi članici se 
izračuna kot vsota:

(3a) „1. Končna bruto poraba energije iz 
obnovljivih virov v vsaki državi članici se 
izračuna kot vsota:

(a) bruto končne porabe električne energije (a) bruto končne porabe električne energije 
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iz obnovljivih virov; iz obnovljivih virov;

(b) bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in 
hlajenja ter

(b) bruto končne porabe energije iz 
obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in 
hlajenja ter

(c) končne porabe energije iz obnovljivih 
virov v prometnem sektorju.

(c) končne porabe energije iz obnovljivih 
virov in goriv v prometnem sektorju.

“

Or. en

(Direktiva (EU) 2018/2001)

Obrazložitev

Goriva iz obnovljivih virov bi se morala ustrezno odražati v izračunih držav članic.

Predlog spremembe 531
Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj dveh skupnih projektov z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Države članice, v katerih letna poraba 
energije presega 100 TWh, sklenejo 
sporazume o sodelovanju, s katerimi 
ustanovijo tretji skupni projekt z eno ali 
več drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Države članice poleg potreb, opredeljenih 
v okviru TEN-E, zagotovijo ustrezne 
zmogljivosti medsebojnih povezav. 
Tovrstni skupni projekti štejejo kot 
dodatni projekti poleg tistih, načrtovanih 
v Uredbi (EU) .../... Evropskega 
parlamenta in Sveta [o smernicah za 
vseevropsko energetsko infrastrukturo, 
kot je predlagana v COM(2020)0824] in 
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lahko vključujejo lokalne in regionalne 
organe ter zasebne subjekte. Komisija je 
obveščena o takem dogovoru, vključno z 
datumom, ko se pričakuje, da se bo projekt 
začel izvajati. Za projekte, ki se financirajo 
z nacionalnimi prispevki v okviru 
mehanizma Unije za financiranje energije 
iz obnovljivih virov, vzpostavljenega z 
Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost. Pri teh skupnih projektih si 
države članice prizadevajo za pravično 
porazdelitev stroškov in koristi. V ta 
namen se v ustreznih sporazumih o 
sodelovanju upoštevajo vsi ustrezni stroški 
in koristi sodelovanja.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Čezmejne povezave ter lokalne in regionalne ravni imajo pomembno vlogo pri povezanem in 
decentraliziranem energetskem sistemu. Zato potrebujemo več čezmejnih projektov in 
povezav, države članice z največjo porabo električne energije pa bi morale tudi največ 
prispevati. Poleg tega je za izvajanje sodelovalnih projektov med državami članicami 
bistvenega pomena pravična porazdelitev stroškov in koristi.

Predlog spremembe 532
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 1a. Vsaka država članica se do 
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31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Do leta 2030 ima vsaka država članica 
vsaj dva dogovora o skupnem projektu. 
Komisija je obveščena o vsakem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bodo projekti začeli izvajati. Za projekte, 
ki se financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Tovrstni dogovori so pomembni na primer za razvoj potenciala obnovljivih virov energije na 
morju.

Predlog spremembe 533
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta, do leta 2030 
pa vsaj treh skupnih projektov z eno ali 
več drugimi državami članicami za 
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Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 534
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić, Robert Roos

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 

1a. Vsaka država članica si 
prostovoljno prizadeva, da bi se do 
31. decembra 2025 dogovorila o 
vzpostavitvi vsaj enega skupnega projekta 
z eno ali več drugimi državami članicami 
za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov. Komisija je obveščena o takem 
dogovoru, vključno z datumom, ko se 
pričakuje, da se bo projekt začel izvajati. 
Za projekte, ki se financirajo z 
nacionalnimi prispevki v okviru 
mehanizma Unije za financiranje energije 
iz obnovljivih virov, vzpostavljenega z 
Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
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obveznost. zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 535
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, 
Bart Groothuis, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Ilhan Kjučuk (Ilhan 
Kyuchyuk), Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

1a. Vsaka država članica se lahko do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
kot so hibridni projekti na morju. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

Za razvoj hibridnih projektov na morju je treba prilagoditi regulativni okvir EU, zato je 
izredno pomembno, da se direktiva osredotoči na oblikovanje pravne podlage za ta sredstva, 
ki so bistvena za uspešno uporabo 300 GW energije iz vetrnih elektrarn na morju v EU do 
leta 2050.

Predlog spremembe 536
Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

1a. Vsaka država članica si prizadeva, 
da bi se do 31. decembra 2025 dogovorila 
o vzpostavitvi vsaj enega skupnega 
projekta z eno ali več drugimi državami 
članicami za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov. Komisija je obveščena o 
takem dogovoru, vključno z datumom, ko 
se pričakuje, da se bo projekt začel izvajati. 
Za projekte, ki se financirajo z 
nacionalnimi prispevki v okviru 
mehanizma Unije za financiranje energije 
iz obnovljivih virov, vzpostavljenega z 
Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 537
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 dogovori o vzpostavitvi 
vsaj enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Komisija je obveščena o takem dogovoru, 
vključno z datumom, ko se pričakuje, da se 
bo projekt začel izvajati. Za projekte, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

1a. Vsaka država članica se do 
31. decembra 2025 lahko dogovori o 
vzpostavitvi vsaj enega skupnega projekta 
z eno ali več drugimi državami članicami 
za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov. Komisija je obveščena o takem 
dogovoru, vključno z datumom, ko se 
pričakuje, da se bo projekt začel izvajati. 
Za projekte, ki se financirajo z 
nacionalnimi prispevki v okviru 
mehanizma Unije za financiranje energije 
iz obnovljivih virov, vzpostavljenega z 
Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129425, se šteje, da za 
zadevne države članice izpolnjujejo to 
obveznost.

__________________ __________________
25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

25 Izvedbena uredba 
Komisije (EU) 2020/1294 z dne 
15. septembra 2020 o mehanizmu Unije za 
financiranje energije iz obnovljivih virov 
(UL L 303, 17.9.2020, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Skupne projekte bi bilo treba razvijati le prostovoljno, da bi zagotovili stroškovno 
učinkovitost in preprečili škodljiv učinek na razvoj nacionalnih projektov.

Predlog spremembe 538
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
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Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 9 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, bi morale skupaj opredeliti in 
dodeliti ustrezen prostor v svojih 
pomorskih prostorskih načrtih za količino 
energije iz obnovljivih virov na morju, ki 
jo nameravajo proizvesti v tem morskem 
bazenu do let 2030, 2040 in 2050, ter 
povezano infrastrukturo. Kadar skupni 
cilj ne znaša vsaj 79 GW in 340 GW 
inštalirane zmogljivosti do leta 2030 
oziroma 2050 ali kadar vmesni koraki niso 
v skladu s cilji za leti 2030 in 2050, 
Komisija sprejme dodatne ukrepe za 
olajšanje uvajanja energije iz obnovljivih 
virov na morju. Države članice olajšajo 
soobstoj s pomorskimi dejavnostmi ter 
upoštevajo posebnosti in razvoj v vsaki 
regiji, potencial morskega bazena za 
obnovljive vire energije na morju in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja, vključno s 
potrebno infrastrukturo na kopnem in na 
morju, morebitnimi dopolnilnimi načini 
uporabe, hibridnimi sredstvi iz obnovljivih 
virov na morju ter hibridnimi obrati in 
napravami na obnovljive vire, ter 
spoštujejo okoljsko zakonodajo EU. 
Države članice to količino in načrtovano 
omrežje sporočijo v posodobljenih 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih, predloženih v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) 2018/1999. 
Države članice vsaj dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive zagotovijo, da so 
njihovi pomorski prostorski načrti, 
sprejeti v skladu z Direktivo 2014/89/EU, 
usklajeni z določbami iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Napaka v številčenju predloga Komisije – ta odstavek je 6a (novo), ne 7a (novo). Dodane so 
bile številke za uskladitev s strategijo EU o energiji iz obnovljivih virov na morju in vključitev 
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predlaganih ciljev v direktivo o energiji iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 539
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas 
Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 7 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki in usmeritvami za posamezni 
morski bazen v letih 2030 in 2040. Skupaj 
zagotovijo, da so načrti v skladu z 
izpolnjevanjem ciljev iz sporočila Komisije 
z dne 19. novembra 2020 z naslovom 
Strategija EU za izkoriščanje možnosti 
energije iz obnovljivih virov na morju za 
podnebno nevtralno prihodnost, pri čemer 
upoštevajo varstvo morske biotske 
raznovrstnosti, posebnosti in razvoj v 
vsaki regiji, potencial morskega bazena za 
obnovljive vire energije na morju in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino ter vmesne korake in 
usmeritve za posamezni morski bazen 
sporočijo v posodobljenih celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih, predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999. Kadar države 
članice niso usklajene z usmeritvami za 
posamezni morski bazen, lahko Evropska 
komisija sprejme dopolnile ukrepe, da jih 
podpre.

Or. en
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Obrazložitev

EU bi morala nadalje spodbujati uvedbo skupnega energetskega načrtovanja na morju za 
posamezni morski bazen, saj bi to prispevalo k potrebni skladnosti zakonodaje EU (npr. 
infrastruktura, zasnova trga, delovanje sistema) in zagotovilo okvir EU, primeren za svoj 
namen.

Predlog spremembe 540
Sira Rego

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2021
Člen 9 – odstavek 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja in potrebo 
po vključitvi skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov v razvoj 
skupnih projektov na morju, obenem pa 
zagotavljajo, da se povečanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov na morju 
izvaja v skladu s strategijo za biotsko 
raznovrstnost in Direktivo 92/43/EGS. 
Države članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999. Države članice 
do [dve leti po začetku veljavnosti te 
direktive] zagotovijo, da so njihovi 
pomorski prostorski načrti, sprejeti v 
skladu z Direktivo 2014/89/EU, usklajeni 
z določbami iz tega odstavka.

Or. en
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Predlog spremembe 541
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Marek Paweł Balt, 
Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, vključno s plavajočimi vetrnimi in 
sončnimi elektrarnami, ki jo nameravajo 
proizvesti v tem morskem bazenu do 
leta 2050, z vmesnimi koraki v letih 2030 
in 2040, v skladu z [revidirano Uredbo 
(EU) št. 347/2013]. Upoštevajo posebnosti 
in razvoj v vsaki regiji, zlasti dejavnosti, ki 
se že izvajajo na prizadetih območjih, 
možno škodo za okolje v skladu s 
členom 2 Pariškega sporazuma, potencial 
morskega bazena za obnovljive vire 
energije na morju in pomen zagotavljanja s 
tem povezanega načrtovanja celovitega 
omrežja. Države članice to količino 
sporočijo v posodobljenih celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih, predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Predlog spremembe 542
Pernille Weiss, Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Vsaka država 
članica navede količine, ki jih namerava 
doseči prek vladnih razpisov in po poti 
odprtih vrat. Upoštevajo posebnosti in 
razvoj v vsaki regiji, potencial morskega 
bazena za obnovljive vire energije na 
morju, in pomen zagotavljanja s tem 
povezanega načrtovanja celovitega 
omrežja. Države članice to količino 
sporočijo v posodobljenih celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih, predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Obrazložitev

Izgradnjo obnovljivih virov energije je treba pospešiti, da bi dosegli evropska cilja 
razogljičenja in energetske neodvisnosti, vendar bodo imeli državni organi težave z 
omejenimi viri zaradi povečanja števila državnih razpisov v zvezi z energijo iz obnovljivih 
virov. Pristop odprtih vrat pod vodstvom razvijalcev, vzpostavljen vzporedno z obstoječimi 
državnimi razpisi, omogoča predložitev nenaročenih vlog za razvojne pravice na izbranem 
območju. Uporabljati bi se moral samo za popolnoma trgovinske projekte, razvijalci pa bi 
morali zmanjšati vsakršne neto stroške za družbo.

Predlog spremembe 543
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
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količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
vključno s tehnično in gospodarsko 
izvedljivostjo infrastrukture prenosnega 
omrežja, potencial morskega bazena za 
obnovljive vire energije na morju in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Predlog spremembe 544
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
potencial morskega bazena za obnovljive 
vire energije na morju, in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

7a. Države članice, ki mejijo na morski 
bazen, sodelujejo pri skupni opredelitvi 
količine energije iz obnovljivih virov na 
morju, ki jo nameravajo proizvesti v tem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Upoštevajo 
posebnosti in razvoj v vsaki regiji, 
vključno s tehnično in gospodarsko 
izvedljivostjo infrastrukture prenosnega 
omrežja, potencial morskega bazena za 
obnovljive vire energije na morju in pomen 
zagotavljanja s tem povezanega 
načrtovanja celovitega omrežja. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
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Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Obrazložitev

With regard to the obligation for Member States to define the amount of offshore RES 
planned in each sea basin, we consider it imperative that these targets take into account the 
grid potentialities and the feasibility of the transmission infrastructure to which RES should 
be connected. For this reason, the targets for each basin can only be set in strong 
coordination with the electricity TSOs. Coherently, we propose in Article 4(4) that locational 
price signals are integrated in RES support schemes aimed at targeting the geographical 
development of RES plants consistently with the local grid potentialities – including offshore 
RES.

Predlog spremembe 545
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 9 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7aa. Da bi zagotovili trajnostno 
upravljanje pomorskega prostora in obale 
ter izkoristili potencial obnovljivih virov 
energije na morju, države članice 
uporabijo postopek pomorskega 
prostorskega načrtovanja skupaj s trdnim 
pristopom k javni udeležbi, ki omogoča, 
da se že v zgodnji fazi upoštevajo mnenja 
deležnikov in obalnih skupnosti. Za večjo 
podporo širše javnosti države članice 
skupnostim na področju energije iz 
obnovljivih virov zagotovijo možnost, da 
se vključijo v skupne projekte sodelovanja 
v zvezi z energijo iz obnovljivih virov na 
morju.

Or. en
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Predlog spremembe 546
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 9 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7ab. Za manjšo zapletenost, večjo 
učinkovitost in preglednost ter pomoč pri 
krepitvi sodelovanja med državami 
članicami bi morala za vsak prednostni 
koridor odobalnega omrežja obstajati 
enotna kontaktna točka (točka „vse na 
enem mestu“), ki bi olajšala postopek 
izdaje dovoljenj za projekte energije iz 
obnovljivih virov na morju v skupnem 
interesu.

Or. en

Predlog spremembe 547
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 7b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednji odstavek:
Po sporočilu o posodobljenih celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrti Komisija oceni morebitno vrzel med 
potencialno količino obnovljivih virov 
energije države članice na morju in 
količino energije iz obnovljivih virov na 
morju, načrtovano za leta 2030, 2040 in 
2050. Komisija po potrebi sprejme 
dodatne ukrepe za zmanjšanje vrzeli.
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Or. en

Predlog spremembe 548
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 7c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) doda se naslednji odstavek:
Države članice, ki mejijo na morski bazen, 
pri opredelitvi količine energije iz 
obnovljivih virov na morju uporabijo 
postopek pomorskega prostorskega 
načrtovanja, ki zagotavlja pristop z močno 
javno udeležbo, da se upoštevajo mnenja 
vseh deležnikov in prizadetih obalnih 
skupnosti, pa tudi učinki na dejavnosti, ki 
na prizadetih območjih že potekajo, zato 
da bi zagotovili trajnostno upravljanje 
pomorskega prostora.

Or. en

Predlog spremembe 549
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:
(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
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določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;
(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;
(c) so upravni stroški, ki jih plačajo 
odjemalci, načrtovalci, arhitekti, 
gradbeniki ter inštalaterji in dobavitelji 
naprav in sistemov, pregledni in odvisni 
od stroškov;
(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov, med drugim v obliki 
vodika, uvedejo poenostavljeni in manj 
obremenjujoči postopki izdaje dovoljenj, 
vključno s postopkom enostavnega 
obveščanja, pod pogojem, da se isti 
poenostavljeni postopki izdaje dovoljenj 
uporabljajo tudi za razvoj povezanih 
prenosnih in distribucijskih omrežij, če ta 
ne prispevajo k povečanju zasedenega 
območja, ter
(e) se postopki izdaje dovoljenj za 
elektrarne, vključno z obrati na obnovljive 
vire na morju, ter za omrežna sredstva, ki 
so potrebna za njihovo povezavo in 
vključitev v energetski sistem, vključno z 
vodikovim sistemom, povežejo ali 
uskladijo, kadar so v skladu z 
nacionalnim pravom za elektrarne in 
omrežna sredstva predvideni različni 
postopki.

Or. en

Obrazložitev

S predlagano spremembo točke (d) in dodatno točko (e) se spodbuja usklajevanje postopkov 
izdaje dovoljenj za obnovljive vire energije, sredstva za shranjevanje in razvoj omrežij, ki so 
funkcionalna za njihovo vključevanje v električno omrežje. Države članice zagotovijo, da za 
razvoj omrežij za povezavo in vključitev obratov, pri katerih omrežna sredstva ne povečajo 
zasedenega območja, velja isti postopek. Kadar so za omrežna sredstva potrebni drugačni in 
bolj zapleteni postopki, bi jih bilo treba povezati ali usklajevati s postopki za obnovljive vire 
energije.
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Predlog spremembe 550
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se drugi pododstavek 
spremeni:
Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:
(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;
(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;
(c) so upravni stroški, ki jih plačajo 
odjemalci, načrtovalci, arhitekti, 
gradbeniki ter inštalaterji in dobavitelji 
naprav in sistemov, pregledni in odvisni 
od stroškov;
(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki izdaje 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja, pod pogojem, da 
se isti poenostavljeni postopki izdaje 
dovoljenj uporabljajo tudi za razvoj 
povezanih prenosnih in distribucijskih 
omrežij, če ta ne prispevajo k povečanju 
zasedenega območja;
(e) se postopki izdaje dovoljenj za 
elektrarne, vključno z obrati na obnovljive 
vire na morju, ter za omrežna sredstva, ki 
so potrebna za njihovo povezanost in 
vključitev, povežejo ali uskladijo, kadar so 
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v skladu z nacionalnim pravom za 
elektrarne in omrežna sredstva predvideni 
različni postopki.

Or. en

Obrazložitev

The proposed addition promotes coordination between the authorisation procedures for RES 
and storage assets and the network developments which are functional for their integration in 
the electricity grid. In particular, the addition ensures that not only decentralised RES and 
storage must benefit of a simplified authorisation procedure, but Member States shall ensure 
the same procedure applies to grid developments for the connection and integration of those 
plants where the grid assets do not increase the occupied area. Where, on the contrary, 
different and more complex procedures are required for the grid assets according to national 
law, these should be integrated or coordinated with RES procedures, avoiding a time lag 
between the two and specifically a delay in the autorisation of TSO/DSO developments. This 
provision is particularly relevant for offshore wind farms, the connection of which 
individually determine the need for specific transmission assets.

Predlog spremembe 551
Sira Rego

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka -a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 1 – točka d

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se točka (d) 
nadomesti z naslednjim:

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja.

„(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja in enotnimi 
kontaktnimi točkami.
“

Or. en

(32018L2001)
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Predlog spremembe 552
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – 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 energijo 
iz obnovljivih virov, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpore. Če 
obstajajo harmonizirani ali evropski 
standardi, vključno s tehničnimi 
referenčnimi sistemi, ki jih vzpostavijo 
evropske organizacije za standardizacijo, 
se take tehnične specifikacije opredelijo na 
podlagi navedenih standardov. Prednost 
imajo harmonizirani standardi, katerih 
sklici so bili objavljeni v Uradnem listu 
Evropske unije v podporo evropski 
zakonodaji, če teh standardov ni, pa se v 
tem vrstnem redu uporabijo drugi 
harmonizirani standardi in evropski 
standardi. Take tehnične specifikacije ne 
predpisujejo, kdaj je treba naprave in 
sisteme certificirati, in ne smejo ovirati 
pravilnega delovanja notranjega trga.

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za energijo 
iz obnovljivih virov, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpore in 
upravičeni v okviru javnega naročanja. 
Če obstajajo regulativne zahteve in 
harmonizirani ali evropski standardi, 
vključno s tehničnimi referenčnimi sistemi, 
ki jih vzpostavijo evropske organizacije za 
standardizacijo, se take tehnične 
specifikacije opredelijo na podlagi 
navedenih standardov. Prednost imajo 
regulativne zahteve in harmonizirani 
standardi, katerih sklici so bili objavljeni v 
Uradnem listu Evropske unije v podporo 
evropski zakonodaji, vključno z 
Direktivo 2009/125/ES ali Uredbo 
(EU) 2017/1369, če teh standardov ni, pa 
se v tem vrstnem redu uporabijo drugi 
harmonizirani standardi in evropski 
standardi. Take tehnične specifikacije ne 
predpisujejo, kdaj je treba naprave in 
sisteme certificirati, in ne smejo ovirati 
pravilnega delovanja notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 553
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za energijo 
iz obnovljivih virov, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpore. Če 
obstajajo harmonizirani ali evropski 
standardi, vključno s tehničnimi 
referenčnimi sistemi, ki jih vzpostavijo 
evropske organizacije za standardizacijo, 
se take tehnične specifikacije opredelijo na 
podlagi navedenih standardov. Prednost 
imajo harmonizirani standardi, katerih 
sklici so bili objavljeni v Uradnem listu 
Evropske unije v podporo evropski 
zakonodaji, če teh standardov ni, pa se v 
tem vrstnem redu uporabijo drugi 
harmonizirani standardi in evropski 
standardi. Take tehnične specifikacije ne 
predpisujejo, kdaj je treba naprave in 
sisteme certificirati, in ne smejo ovirati 
pravilnega delovanja notranjega trga.

2. Države članice jasno opredelijo vse 
tehnične specifikacije, ki jih morajo 
izpolnjevati naprave in sistemi za energijo 
iz obnovljivih virov, da bi bili upravičeni 
do podpore iz programov podpore in 
upravičeni v okviru javnega naročanja. 
Če obstajajo harmonizirani ali evropski 
standardi, vključno s tehničnimi 
referenčnimi sistemi, ki jih vzpostavijo 
evropske organizacije za standardizacijo, 
se take tehnične specifikacije opredelijo na 
podlagi navedenih standardov. Prednost 
imajo harmonizirani standardi, katerih 
sklici so bili objavljeni v Uradnem listu 
Evropske unije v podporo evropski 
zakonodaji, če teh standardov ni, pa se v 
tem vrstnem redu uporabijo drugi 
harmonizirani standardi in evropski 
standardi. Take tehnične specifikacije ne 
predpisujejo, kdaj je treba naprave in 
sisteme certificirati, in ne smejo ovirati 
pravilnega delovanja notranjega trga.

Or. en

(32018L2001)

Predlog spremembe 554
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-
Veli), Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – točka 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) v členu 15 se točka 1 spremeni:
1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki 
izdaje dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate ter 

„1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki 
izdaje dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate na 
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z njimi povezana prenosna in distribucijska 
omrežja za proizvodnjo električne energije 
in energije za ogrevanje ali hlajenje iz 
obnovljivih virov, za postopek pretvorbe 
biomase v pogonska biogoriva, druga 
tekoča biogoriva, biomasna goriva ali 
druge energente ter za tekoča in plinasta 
goriva iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, namenjena uporabi v prometu, 
sorazmerni in potrebni ter prispevajo k 
izvajanju načela energetske učinkovitosti 
na prvem mestu.

obnovljive vire, vključno s hibridnimi 
elektrarnami na obnovljive vire, ter z 
njimi povezana prenosna in distribucijska 
omrežja za proizvodnjo električne energije 
in energije za ogrevanje ali hlajenje iz 
obnovljivih virov, za postopek pretvorbe 
biomase v pogonska biogoriva, druga 
tekoča biogoriva, biomasna goriva ali 
druge energente ter za tekoča in plinasta 
goriva iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, namenjena uporabi v prometu, 
sorazmerni in potrebni ter prispevajo k 
izvajanju načela energetske učinkovitosti 
na prvem mestu.

Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;

(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;

(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;

(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;

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

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

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja.

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja.

Poleg tega države članice razvijejo 
postopke strateškega načrtovanja za 
opredelitev zemljišč, ki so na voljo za 
uvajanje projektov na področju 
obnovljivih virov energije, kot so 
degradirana zemljišča in zemljišča, ki so 
primerna za raznovrstno uporabo, kot so 
parkirišča in strehe, in ki ne posegajo v 
glavno dejavnost upravljavcev zemljišč.
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“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&from=EN#tocId69)

Obrazložitev

Dostop do zemljišč je zahteven, revizija direktive o energiji iz obnovljivih virov pa ponuja 
priložnost, da se olajša postopek uvajanja obratov na obnovljive energije, vključno s 
sončnimi.

Predlog spremembe 555
Ivan David

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavki 4, 5, 6 in 7 se črtajo; črtano

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni za ukinitev nacionalnih predpisov, ki spodbujajo prihranke energije in 
povečujejo uporabo energije iz obnovljivih virov. Odprava izjeme za vojaške sile bi ogrozila 
njihovo bojno sposobnost in sposobnost pomagati prebivalstvu v kriznih razmerah.

Predlog spremembe 556
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov in pogodbe o nakupu ogrevanja in 



PE729.882v01-00 42/168 AM\1251599SL.docx

SL

take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

hlajenja z energijo iz obnovljivih virov ter 
odpravijo neupravičene ovire na 
nacionalni in čezmejni ravni za take 
pogodbe in spodbujajo njihovo sklepanje, 
tudi tako, da preučijo, kako zmanjšati z 
njimi povezana finančna tveganja, zlasti z 
uporabo kreditnih jamstev, ter upoštevajo 
raznolikost in posebne potrebe 
potencialnih pogodbenih strank, kot so 
manjši akterji in občine ali potencialna 
združba manjših pogodbenih strank. 
Komisija izvede oceno ovir za dolgoročne 
pogodbe o nakupu električne energije iz 
obnovljivih virov ter ogrevanja in hlajenja 
z energijo iz obnovljivih virov ter zlasti za 
uvajanje takih pogodb, ki so čezmejne, in 
do 15. marca 2023 pripravi smernice za 
odpravo teh ovir in za vzpostavitev 
instrumentov za zmanjševanje tveganja, 
vključno z analizo in priporočili v zvezi z 
njihovim oblikovanjem. Države članice 
zagotovijo, da v navedene pogodbe ni 
mogoče posegati z diskriminatornimi ali 
nesorazmernimi postopki ali plačili in da se 
lahko vsa s tem povezana potrdila o izvoru 
prenesejo na kupca energije iz obnovljivih 
virov v skladu s pogodbo o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Države članice in Komisija poleg pogodb o nakupu električne energije iz obnovljivih virov 
ocenijo tudi ovire za uvajanje pogodb o nakupu ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov, ki bodo vedno pomembnejše za doseganje naših podnebnih ciljev.

Predlog spremembe 557
Eva Maydell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo dostop do podatkov visoke 
ločljivosti, povezanih z delujočimi obrati, 
za znanstvene namene, opišejo v celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 558
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov in kolokacijskih projektov ter 
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take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

odpravijo neupravičene ovire za take 
pogodbe in spodbujajo njihovo sklepanje, 
tudi tako, da preučijo, kako zmanjšati z 
njimi povezana finančna tveganja, zlasti z 
uporabo kreditnih jamstev. Države članice 
zagotovijo, da v navedene pogodbe ni 
mogoče posegati z diskriminatornimi ali 
nesorazmernimi postopki ali plačili in da se 
lahko vsa s tem povezana potrdila o izvoru 
prenesejo na kupca energije iz obnovljivih 
virov v skladu s pogodbo o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov ali 
kolokacijskih projektov. Poleg tega bi bilo 
treba spodbujati sklepanje pogodb o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ali kolokacijskih projektov z 
veljavnostjo več kot 10 let.

Or. en

Obrazložitev

Pogodbe o nakupu električne energije lahko vključujejo tudi možnost shranjevanja energije, s 
katero se trguje, da se zmanjšajo tveganja v zvezi s pogodbami o nakupu električne energije iz 
obnovljivih virov in/ali zagotovi časovno ustrezna poraba te energije, kar je zlasti pomembno 
v primeru korporativnih pogodb v energetsko intenzivnih panogah, ki električno energijo 
neprekinjeno potrebujejo 24 ur na dan (npr. jeklarstvo). V predlogu direktive o obnovljivih 
virih energije ta možnost ni izrecno predvidena, zato obstaja tveganje, da bodo imele države 
članice premalo regulirane in slabo harmonizirane okvire o pogodbah o nakupu električne 
energije.

Predlog spremembe 559
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu energije iz obnovljivih virov, tudi 
čezmejne, ter odpravijo neupravičene ovire 
za njihov razvoj, kot so ovire za 
dovoljenja, in spodbujajo njihovo 
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zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 560
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov, vključno s hibridnimi obrati na 
obnovljive vire in kolokacijskimi obrati, 
ter odpravijo neupravičene ovire za take 
pogodbe in spodbujajo njihovo sklepanje, 
tudi tako, da preučijo, kako zmanjšati z 
njimi povezana finančna tveganja, zlasti z 
uporabo kreditnih jamstev. Države članice 
zagotovijo, da v navedene pogodbe ni 
mogoče posegati z diskriminatornimi ali 
nesorazmernimi postopki ali plačili in da se 
lahko vsa s tem povezana potrdila o izvoru 
prenesejo na kupca energije iz obnovljivih 
virov v skladu s pogodbo o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov.

Or. en
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Predlog spremembe 561
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov in projektov kolokacijskega 
shranjevanja energije ter odpravijo 
neupravičene ovire za take pogodbe in 
spodbujajo njihovo sklepanje, tudi tako, da 
preučijo, kako zmanjšati z njimi povezana 
finančna tveganja, zlasti z uporabo 
kreditnih jamstev. Države članice 
zagotovijo, da v navedene pogodbe ni 
mogoče posegati z diskriminatornimi ali 
nesorazmernimi postopki ali plačili in da se 
lahko vsa s tem povezana potrdila o izvoru 
prenesejo na kupca energije iz obnovljivih 
virov v skladu s pogodbo o nakupu 
električne energije iz obnovljivih ali 
kolokacijskih virov.

Or. en

Obrazložitev

Če so v pogodbah o nakupu električne energije izrecno omenjene možnosti vključenja 
kolokacijskega shranjevanja energije, da se na ta način shrani električna energija, s katero se 
trguje, se ustvarita gotovost in ugodno regulativno okolje za projekte kolokacijskega 
shranjevanja energije. Od večje prožnosti pogodb o nakupu električne energije, v katere je 
vključeno kolokacijsko shranjevanje energije, imajo lahko korist zlasti energetsko intenzivne 
panoge.

Predlog spremembe 562
Angelika Winzig

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje, tudi tako, da preučijo, kako 
zmanjšati z njimi povezana finančna 
tveganja, zlasti z uporabo kreditnih 
jamstev. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

8. Države članice ocenijo regulativne 
in upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire za 
take pogodbe in spodbujajo njihovo 
sklepanje. Posebno pozornost je treba 
nameniti oviram, s katerimi se soočajo 
energetsko intenzivne industrijske panoge 
in MSP. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili in da se lahko vsa s tem 
povezana potrdila o izvoru prenesejo na 
kupca energije iz obnovljivih virov v 
skladu s pogodbo o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 563
Eva Maydell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.

Kadar je treba primanjkljaj porabe 
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energije iz obnovljivih virov v državi 
članici obravnavati z mehanizmom za 
financiranje energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenim v skladu z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2020/1294, mora 
biti njegova podpora projektom pogojena 
s tem, da se pri teh projektih sprejmejo 
obveznosti glede izmenjave podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 564
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.“;

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
pogodb o nakupu ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, opišejo v 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov ter ogrevanja in hlajenja 
z energijo iz obnovljivih virov, podprte s 
pogodbami o nakupu električne energije iz 
obnovljivih virov ter pogodbami o nakupu 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov.“;

Or. en
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Predlog spremembe 565
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov ter 
pogodb o nakupu ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, opišejo v 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov ter ogrevanja in hlajenja 
z energijo iz obnovljivih virov, podprte s 
pogodbami o nakupu električne energije iz 
obnovljivih virov ter pogodbami o nakupu 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 566
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov in 
projektov kolokacijskega shranjevanja 
energije, opišejo v celovitih nacionalnih 
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Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.

energetskih in podnebnih načrtih iz 
členov 3 in 14 Uredbe (EU) 2018/1999 in 
poročilih o napredku, predloženih v skladu 
s členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov in projektov kolokacijskega 
shranjevanja energije.

Or. en

Obrazložitev

Če so v pogodbah o nakupu električne energije izrecno omenjene možnosti vključenja 
kolokacijskega shranjevanja energije, da se na ta način shrani električna energija, s katero se 
trguje, se ustvarita gotovost in ugodno regulativno okolje za projekte kolokacijskega 
shranjevanja energije. Od večje prožnosti pogodb o nakupu električne energije, v katere je 
vključeno kolokacijsko shranjevanje energije, imajo lahko korist zlasti energetsko intenzivne 
panoge.

Predlog spremembe 567
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.“;

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov in 
kolokacijskih projektov, opišejo v celovitih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov in kolokacijskih projektov.“;
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Or. en

Predlog spremembe 568
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, 
opišejo v celovitih nacionalnih energetskih 
in podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe. V teh 
poročilih navedejo tudi količino 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov, podprte s pogodbami o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.“;

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en

Predlog spremembe 569
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potem ko države članice opravijo oceno, 
Komisija analizira ovire za dolgoročne 
pogodbe o nakupu električne energije, 
zlasti za uporabo pogodb o čezmejnem 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov, ter pripravi smernice za odstranitev 
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glavnih regulativnih in upravnih ovir. V 
postopku načrtovanja in izdaje dovoljenj 
se za uporabo energije iz obnovljivih virov 
in z njo povezane omrežne infrastrukture 
šteje, da je v prevladujočem javnem 
interesu in v koristi javne varnosti, kar ne 
posega v predpise Unije in nacionalne 
predpise o varstvu okolja.

Or. en

Predlog spremembe 570
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V postopku načrtovanja in izdaje 
dovoljenj se za uporabo energije iz 
obnovljivih virov in z njo povezane 
omrežne infrastrukture šteje, da je v 
javnem interesu in v koristi javne 
varnosti, kar ne posega v predpise Unije 
in nacionalne predpise o varstvu okolja.

Or. en

Predlog spremembe 571
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Potem ko države članice opravijo 
oceno iz prvega pododstavka, Komisija 
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analizira ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije, zlasti za 
uporabo pogodb o čezmejnem nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, ter 
pripravi smernice za odstranitev glavnih 
regulativnih in upravnih ovir.

Or. en

Predlog spremembe 572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Hildegard Bentele, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, 
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, 
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Države članice v postopku 
načrtovanja in izdaje dovoljenj zagotovijo, 
da se za uporabo energije iz obnovljivih 
virov in z njo povezane omrežne 
infrastrukture šteje, da je v prevladujočem 
javnem interesu in v koristi javne varnosti 
v skladu z ustreznim pravom Unije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi ruske invazije v Ukrajino je treba spremeniti evropsko energetsko politiko. Nobenega 
dvoma ni, da je potrebna pospešena širitev obnovljivih virov energije, da bi v Evropi 
zagotovili energetsko avtonomijo in varnost. Postopki izdaje dovoljenj so pomembno ozko 
grlo, zato jih je treba pospešiti.

Predlog spremembe 573
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ca) v členu 15 se odstavek 8 nadomesti 
z naslednjim:

8. Države članice ocenijo regulativne in 
upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov ter odpravijo neupravičene ovire in 
zagotovijo lažje pogoje za sklenitev takih 
pogodb. Države članice zagotovijo, da v 
navedene pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili. Države članice opišejo 
politike in ukrepe, s katerimi se zagotovijo 
lažji pogoji za sklenitev pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, v 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih ter poročilih o napredku 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999.

„8. Države članice ocenijo regulativne in 
upravne ovire za dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov na nacionalni in čezmejni ravni ter 
odpravijo neupravičene ovire in zagotovijo 
lažje pogoje za sklenitev takih pogodb. 
Države članice zagotovijo, da v navedene 
pogodbe ni mogoče posegati z 
diskriminatornimi ali nesorazmernimi 
postopki ali plačili. Države članice opišejo 
politike in ukrepe, s katerimi se zagotovijo 
lažji pogoji za sklenitev pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, v 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih ter poročilih o napredku 
v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999.

“

Or. en

(32018L2001)

Predlog spremembe 574
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, 
Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara 
Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, Janusz 
Lewandowski

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) Države članice zagotovijo, da 
smejo vložniki vse ustrezne dokumente 
predložiti tudi v digitalni obliki. Če vložnik 
uporabi možnost digitalne vloge, je treba 
digitalno izvesti celoten postopek izdaje 
dovoljenja, vključno z notranjimi 
upravnimi postopki. Države članice 
nadalje zagotovijo digitalizacijo javnih 
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predstavitev in postopkov udeležbe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale zagotoviti popolno digitalizacijo postopkov načrtovanja in izdaje 
dovoljenj. Ukrep lahko znatno prispeva k pospešitvi. To vključuje digitalizacijo javnih 
predstavitev in postopkov udeležbe.

Predlog spremembe 575
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Najpozneje v šestih mesecih po 
začetku veljavnosti te direktive o 
spremembi [XXX] Komisija objavi 
smernice o izdaji dovoljenj, da bi skrajšala 
in poenostavila postopke za nove projekte, 
projekte v zvezi z nadomestitvijo stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo in 
projekte nadgradnje, pri katerih se 
uporabljajo obnovljivi viri energije, 
vključno s:
(a) priporočili o izvajanju in uporabi 
pravil o upravnih postopkih iz členov 15, 
16 in 17 skupaj s primerljivimi ključnimi 
kazalniki uspešnosti za napredek in 
učinkovitost;
(b) racionalizacijo postopkov in 
zagotavljanjem upravne podpore za 
samooskrbovalce z energijo iz obnovljivih 
virov in skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov;
(c) skladnostjo z okoljsko zakonodajo EU 
in področji, zaščitenimi s pravom EU;
(d) sodnimi postopki;
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(e) reševanjem sporov in mediacijo v 
civilnih zadevah;
(f) upoštevanjem tehnološkega razvoja in 
inovacij v postopkih izdaje dovoljenj;
(g) območji z vojaškimi in civilnimi 
omejitvami zračnega prostora;
(h) učinkovitimi enotnimi kontaktnimi 
točkami.
Države članice sedanjo prakso izdaje 
dovoljenj in popravljalne ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti za uskladitev s smernicami 
Komisije, opišejo v celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih iz 
členov 3 in 14 Uredbe (EU) 2018/1999 in 
poročilih o napredku, predloženih v 
skladu s členom 17 navedene uredbe.
Komisija oceni popravljalne ukrepe v 
načrtih in točkovanje posameznih držav 
članic glede na ključne kazalnike 
uspešnosti. Ocena Komisije se objavi.
Če ni napredka, lahko Komisija sprejme 
dodatne ukrepe za podporo državam 
članicam pri izvajanju ter jim pomaga pri 
reformi in racionalizaciji postopkov izdaje 
dovoljenj.
Komisija eno leto po začetku veljavnosti te 
direktive o spremembi pregleda in po 
potrebi predlaga spremembe pravil o 
upravnih postopkih iz členov 15, 16 in 17 
ter njihovi uporabi in lahko sprejme 
dodatne ukrepe v podporo državam 
članicam pri njihovem izvajanju.“;

Or. en

Obrazložitev

Med najpomembnejšimi ozkimi grli pri uvajanju obnovljivih virov energije so zamude pri 
izdaji dovoljenj. Glede na to bi morala Komisija podrobno analizirati prakse držav članic in 
pripraviti splošne smernice, da bi zagotovila racionalizacijo postopkov in nadaljnje 
ukrepanje.

Predlog spremembe 576
Sira Rego
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2021
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem izvajanju.

9. Komisija do [šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive o 
spremembi] pregleda in po potrebi 
predlaga spremembe za okrepitev pravil o 
upravnih postopkih iz členov 15, 16 in 17 
ter njihovi uporabi in lahko sprejme 
dodatne ukrepe v podporo državam 
članicam pri njihovem izvajanju, kot sta 
posodobitev zakonov o rudarjenju ali 
izboljšanje tehničnih zmogljivosti.
Komisija objavi smernice za podporo 
državam članicam pri izvajanju pravil o 
postopkih izdaje dovoljenj in upravnih 
postopkih iz členov 15, 16 in 17 te 
direktive, da bi zagotovili, da bodo imeli 
državljani in skupnosti priložnost 
vključevanja v energetski prehod ter da bo 
večja uporaba energije iz obnovljivih virov 
ustvarila sinergijo z varstvom biotske 
raznovrstnosti. Smernice spremlja sklop 
ključnih kazalnikov, ki bodo omogočili 
pregledno ocenjevanje napredka in 
učinkovitosti.
Države članice do [šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive o 
spremembi] Komisiji predložijo strateški 
načrt, da se ocenijo postopek izdaje 
dovoljenj in popravljalni ukrepi, ki jih 
bodo sprejele v skladu s smernicami, in da 
se ne bi oviralo izpolnjevanje nacionalnih 
podnebnih in energetskih načrtov. 
Komisija te načrte objavi.
Države članice v poročilih o napredku v 
zvezi z nacionalnimi podnebnimi in 
energetskimi načrti iz člena 20 Uredbe 
(EU) 2018/1999 poročajo o izvajanju 
popravljalnih ukrepov iz strateškega 
načrta in o ključnih kazalnikih.
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Or. en

Predlog spremembe 577
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija šest mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
revidira smernice o izdaji dovoljenj, da bi 
skrajšala in poenostavila postopek za nove 
projekte in projekte za nadomestitev stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo, med 
drugim hibridne obrate na obnovljive vire 
energije in kolokacijske obrate, vključno s 
priporočili za odstranitev upravnih ovir za 
projekte na področju energije iz 
obnovljivih virov in za sredstva za prenos 
električne energije, ki so potrebna za 
njihovo povezavo in vključitev v 
elektroenergetski sistem, in predstavila 
primere dobre prakse pri izdaji dovoljenj 
in povezovanju omrežij ter ključne 
kazalnike uspešnosti za uporabo pravil o 
upravnih postopkih iz te direktive. V ta 
namen Komisija opravi ustrezna 
posvetovanja, med drugim z ustreznimi 
deležniki iz industrije.
Komisija oceni sedanjo prakso izdaje 
dovoljenj v državah članicah in predlaga 
popravljalne ukrepe za njihovo uskladitev 
s smernicami Komisije.
Ocena Komisije se objavi. Če ni napredka, 
lahko Komisija sprejme dodatne ukrepe za 
podporo državam članicam pri izvajanju, 
tako da jim pomaga pri reformi in 
racionalizaciji postopkov izdaje dovoljenj.
Komisija eno leto po začetku veljavnosti te 
direktive o spremembi pregleda in po 
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potrebi predlaga spremembe pravil o 
upravnih postopkih iz členov 15, 16 in 17 
ter njihovi uporabi in sprejme dodatne 
ukrepe v podporo državam članicam pri 
njihovem izvajanju.“;

Or. en

Predlog spremembe 578
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem izvajanju.

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi:

(a) objavi smernice o dovoljenju za 
skrajšanje in poenostavitev postopka za 
nove projekte in projekte za nadomestitev 
stare zmogljivosti z novo zmogljivostjo, ki 
morajo vključevati priporočila o izvajanju 
in uporabi pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter sklop ključnih 
postopkovnih kazalnikov, ki omogočajo 
pregledno oceno napredka in 
učinkovitosti; 
(b) naroči državam članicam, da ji 
najpozneje šest mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive pošljejo strateški 
načrt z oceno svojega postopka izdaje 
dovoljenj in popravljalnimi ukrepi, ki jih 
je treba sprejeti v skladu s smernicami in 
zato, da ne bi bilo ovir pri izpolnjevanju 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov. Poleg tega naroči državam 
članicam, da ji vsakih šest mesecev po tem 
poročajo o izvajanju popravljalnih 
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ukrepov iz načrta in ključnih 
postopkovnih kazalnikih; 
(c) določi neodvisen subjekt, ki je 
odgovoren za to, da analizira popravljalne 
ukrepe v načrtu in točkuje ključne 
postopkovne kazalnike posamezne države 
članice ter o tem obvešča Komisijo. 
Komisija te informacije objavi;
(d) uvede spodbude za države članice, ki 
so s ključnimi postopkovnimi kazalniki 
dosegle več točk, med drugim prednostni 
dostop do sredstev iz Instrumenta za 
povezovanje Evrope, ki so namenjena za 
projekte v zvezi z obnovljivimi viri 
energije. 

Or. en

Predlog spremembe 579
Seán Kelly

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Člen 15 – odstavek 9 – točka a
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem izvajanju.

9. Komisija poleg te direktive:

(a) objavi smernice o dovoljenju za 
skrajšanje in poenostavitev postopka za 
nove projekte in projekte za nadomestitev 
stare zmogljivosti z novo zmogljivostjo, ki 
morajo vključevati priporočila o izvajanju 
in uporabi pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16, 16a in 17 ter sklop ključnih 
postopkovnih kazalnikov, ki omogočajo 
pregledno oceno napredka in 
učinkovitosti;
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(b) naroči državam članicam, da ji 
najpozneje šest mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive pošljejo strateški 
načrt z oceno svojega postopka izdaje 
dovoljenj in popravljalnimi ukrepi, ki jih 
je treba sprejeti v skladu s smernicami in 
zato, da ne bi bilo ovir pri izpolnjevanju 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov. Poleg tega naroči državam 
članicam, da ji vsako leto po tem poročajo 
o izvajanju popravljalnih ukrepov iz 
načrta in ključnih postopkovnih 
kazalnikih; 
(c) analizira popravljalne ukrepe v načrtu 
in točkuje ključne postopkovne kazalnike 
posamezne države članice. Komisija te 
informacije objavi.

Or. en

Predlog spremembe 580
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija šest mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi objavi 
smernice za nacionalne vlade o 
dovoljevanju praks za pospešitev in 
poenostavitev postopka za nove projekte in 
projekte za nadomestitev stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo. 
Smernice vključujejo priporočila o 
izvajanju in uporabi pravil o upravnih 
postopkih iz členov 15, 16 in 17 ter sklop 
ključnih postopkovnih kazalnikov, ki 
omogočajo pregledno oceno in 
spremljanje napredka in učinkovitosti. 
Smernice med drugim vključujejo tudi 
informacije o digitalnih in človeških virih 
organov za izdajo dovoljenj, učinkovitih 
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enotnih kontaktnih točkah, prostorskem 
načrtovanju, vojaških in civilnih 
omejitvah zračnega prostora, sodnih 
postopkih ter reševanju sporov in 
mediaciji v civilnih zadevah.“;

Or. en

Predlog spremembe 581
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi pri 
ogrevanju in hlajenju z energijo iz 
obnovljivih virov, električni energiji iz 
obnovljivih virov in soproizvodnji energije 
iz obnovljivih virov ter sprejme dodatne 
ukrepe v podporo državam članicam pri 
njihovem izvajanju, zlasti z usmeritvenim 
dokumentom o prilagajanju in 
naknadnem sprejemanju zakonov o 
rudarjenju in geoloških dejavnostih, pa 
tudi z zagotavljanjem ustreznih tehničnih 
zmogljivosti za izvajanje teh nalog.“;

Or. en

Predlog spremembe 582
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija natančno nadzira 
uporabo pravil o izdaji dovoljenj ter eno 
leto po začetku veljavnosti te direktive o 
spremembi pregleda in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem izvajanju.

Objaviti bi morala smernice za podporo 
državam članicam pri izvajanju upravnih 
postopkov.“;

Or. en

Predlog spremembe 583
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija uporabo pravil o izdaji 
dovoljenj natančno nadzira z letno 
primerjalno analizo. Vsebino analize bi 
bilo treba opredeliti v Prilogi N.

Komisija bi morala objaviti smernice za 
podporo državam članicam pri izvajanju 
upravnih postopkov.

Če države članice pravil o izdaji dovoljenj 
na nacionalni ravni ne uporabljajo 
učinkovito, ki morala Komisija hitro 
sprožiti postopke za ugotavljanje kršitev.“; 

Or. en
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Predlog spremembe 584
Morten Petersen, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija poleg te direktive objavi 
smernice o dovoljenju za skrajšanje in 
poenostavitev postopka za nove projekte in 
projekte za nadomestitev stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo, ki 
morajo vključevati priporočila o izvajanju 
in uporabi pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter sklop ključnih 
postopkovnih kazalnikov, ki omogočajo 
pregledno oceno napredka in 
učinkovitosti.“;

Or. en

(32018L2001)

Predlog spremembe 585
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija eno leto po tem, ko vse 
države članice v celoti prenesejo to 
direktivo o spremembi, oceni, ali je 
potreben pregled, in po potrebi predlaga 
spremembe pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;
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Or. en

Obrazložitev

Preprečiti bi bilo treba prepogoste revizije, da se zagotovi regulativna stabilnost za 
dolgoročne projekte.

Predlog spremembe 586
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz 
členov 15, 16 in 17 ter njihovi uporabi in 
lahko sprejme dodatne ukrepe v podporo 
državam članicam pri njihovem 
izvajanju.“;

9. Komisija dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi 
pregleda in po potrebi predlaga spremembe 
pravil o upravnih postopkih iz člena 15(1) 
in (3) ter členov 16 in 17 ter njihovi 
uporabi in lahko razmisli o dodatnih 
ukrepih v podporo državam članicam pri 
njihovem izvajanju.“;

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da enoletno obdobje v predlogu zadošča le za pregled in oceno rezultatov za 
pravila, ki so začela veljati že prej. Države članice bodo morale določbe iz teh sprememb po 
začetku veljavnosti prenesti v svojo zakonodajo, preden jih lahko začnejo uporabljati, zato 
enoletni rok za pregled rezultatov v teh primerih zagotovo ni primeren. Predlagamo, da se 
rok spremeni.

Predlog spremembe 587
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 – točka a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. Države članice predložijo oceno 
svojega postopka izdaje dovoljenj in 
ukrepe za izboljšanje, ki bodo sprejeti v 
skladu s smernicami v posodobljenem 
celovitem nacionalnem energetskem in 
podnebnem načrtu iz člena 14(2) Uredbe 
(EU) 2018/199 v skladu s postopkom in 
časovnico, določenima v zadevnem členu.

Or. en

Predlog spremembe 588
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9b. Od držav članic se zahteva, da 
razvijejo postopke strateškega načrtovanja 
za opredelitev zemljišč, ki so na voljo za 
uvajanje projektov na področju 
obnovljivih virov energije, zlasti 
degradiranih zemljišč in zemljišč, ki so 
primerna za raznovrstno uporabo, kot so 
kmetijska zemljišča in celinska vodna 
telesa, kjer se lahko izvajajo projekti na 
področju obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 589
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 – točka c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9c. Komisija oceni ukrepe za 
izboljšanje in točkuje ključne kazalnike 
uspešnosti držav članic. Te informacije bi 
morale biti javno dostopne. Komisija 
uvede spodbude za države članice, ki pri 
oceni ključnih kazalnikov uspešnosti 
dobijo več točk, med drugim prednostni 
dostop do sredstev EU za projekte na 
področju energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 590
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

(da) „Države članice zlasti sprejmejo 
ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;

(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;

(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;

(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;

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

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

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov, med drugim v obliki 
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in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja.

vodika, uvedejo poenostavljeni in manj 
obremenjujoči postopki izdaje dovoljenj, 
vključno s postopkom enostavnega 
obveščanja, pod pogojem, da se isti 
poenostavljeni postopki izdaje dovoljenj 
uporabljajo tudi za razvoj povezanih 
prenosnih in distribucijskih omrežij, če ta 
ne prispevajo k povečanju zasedenega 
območja;
(e) se postopki izdaje dovoljenj za 
elektrarne, vključno z obrati na obnovljive 
vire na morju, ter za omrežna sredstva, ki 
so potrebna za njihovo povezavo in 
vključitev v energetski sistem, vključno z 
vodikovim sistemom, povežejo ali 
uskladijo, kadar so v skladu z 
nacionalnim pravom za elektrarne in 
omrežna sredstva predvideni različni 
postopki.
“

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Predlog spremembe 591
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Države članice razvijejo postopke 
strateškega načrtovanja za opredelitev 
zemljišč, ki so na voljo za uvajanje 
projektov na področju obnovljivih virov 
energije, pri čemer ima prednost uporaba 
neizkoriščenih območij, kot so zlasti 
degradirana območja in zemljišča. 
Uvajanje projektov na področju energije 
iz obnovljivih virov na zaščitenih 
območjih je omejeno, razen če koristi 
infrastrukture znatno presegajo vpliv na 
ekosistem.

Or. en
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Predlog spremembe 592
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 15 (-a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Celostno evidentiranje in 
načrtovanje obnovljivih virov energije na 
več ravneh
1. Da bi države članice dosegle cilje iz te 
direktive na stroškovno in energijsko 
najučinkovitejši način, izvajajo celostno 
evidentiranje in načrtovanje na več 
ravneh za uporabo obnovljivih virov 
energije, da bi v celoti izkoristile domači 
potencial ter optimizirale uporabo 
lokalnih obnovljivih virov energije in 
potencialno razpoložljivega prostora, pri 
čemer upoštevajo in izvajajo načelo 
„energijska učinkovitost na prvem 
mestu“.
2. Vsaka država članica vzpostavi 
postopek, ki zagotavlja usklajevanje med 
vsemi ustreznimi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi pri 
predhodnem načrtovanju kratko-, 
srednje- in dolgoročnih scenarijev 
uvajanja energije iz obnovljivih virov, ki 
dopolnjujejo okvir iz člena 11 uredbe o 
upravljanju (Uredba (EU) 2018/1999).
3. Za zagotovitev pristopa od spodaj 
navzgor države članice zahtevajo, da 
regionalni in lokalni organi izvajajo 
celostno lokalno evidentiranje in 
načrtovanje energije iz obnovljivih virov 
vsaj v občinah oziroma regijah, ki imajo 
več kot 10 000 prebivalcev, manjše 
lokalne občine pa spodbujajo, da to storijo 
prostovoljno. Načrti se objavijo in 
predložijo v okviru postopka usklajevanja 
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iz odstavka 2.
Ti načrti bi morali vsaj:
(a) vključevati oceno, v kateri so 
evidentirane vse možnosti za razvoj 
lokalnih trajnostnih dobavnih verig 
energije iz obnovljivih virov ter 
opredeljene možnosti lokalne oskrbe z 
energijo iz obnovljivih virov in 
optimizacije, ki so najbolj spodbudne za 
doseganje energijsko zelo učinkovitih 
energetskih sistemov, ki v celoti temeljijo 
na obnovljivih virih, z uporabo načela 
„energijska učinkovitost na prvem mestu“ 
in z vidika povezovanja lokalnih 
energetskih sistemov, ter prispevajo k 
dolgoročnemu socialno-ekonomskemu 
razvoju;
(b) vključevati oceno, v kateri so 
opredeljena območja, ki so na voljo za 
uvajanje projektov na področju energije iz 
obnovljivih virov, z njimi povezanih 
objektov za skladiščenje in infrastrukture 
ob upoštevanju okoljske zakonodaje EU, 
kot so strehe, zemljišča, ki so so primerna 
za raznovrstno uporabo, vključno z 
mestnimi območji, kmetijskimi zemljišči, 
vodnimi telesi in degradiranimi območji, 
ter območja, ki niso na voljo zaradi 
infrastrukturnih omejitev, in območja, ki 
so zaščitena v skladu z zakonodajo EU ali 
nacionalno zakonodajo;
(c) napovedati predvideno povečanje 
lokalnega povpraševanja po električni 
energiji iz obnovljivih virov v sektorjih, na 
katero se je treba odzvati z ustreznimi 
dodatnimi zmogljivostmi obnovljivih virov 
v skladu s členom 3(4)(a) (novo), s tem 
povezano infrastrukturo in objekti za 
skladiščenje ter, kadar je to izvedljivo, 
potencialom za prilagajanje odjema, da se 
omogoči vključitev naraščajočega deleža 
energije iz obnovljivih virov;
(d) temeljiti na informacijah in podatkih 
iz celovitih ocen, opravljenih v skladu s 
členom 14 Direktive 2019/1658 in 
členom 23 direktive o energijski 
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učinkovitosti (COM(2021) 558 final);
(e) biti pripravljeni ob sodelovanju vseh 
ustreznih regionalnih ali lokalnih 
deležnikov in zagotavljati sodelovanje 
splošne javnosti;
(f) upoštevati skupne potrebe lokalnih 
skupnosti, vključno z ranljivimi 
gospodinjstvi in gospodinjstvi, ki jih je 
prizadela energijska revščina, ter več 
lokalnih ali regionalnih upravnih enot ali 
regij;
(g) izkoriščati celoten potencial aktivnega 
vključevanja državljanov v energetski 
sistem kot samooskrbovalcev z energijo iz 
obnovljivih virov, kolektivnih 
samooskrbovalcev ali skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov, kot 
se oceni v skladu s členom 21(3) in 
členom 22(4);
(h) zagotoviti oceno sinergijskih učinkov 
morebitnih projektov, da bi se izognili 
izvajanju posameznih in razdrobljenih 
vrednotenj na področjih, na katerih bi bilo 
mogoče predložiti več projektov;
(i) vključevati metodologijo za spremljanje 
napredka pri izvajanju opredeljenih 
politik in ukrepov.
4. Vsaka država članica zagotovi, da ima 
javnost možnost sodelovati pri pripravi 
lokalnih in regionalnih načrtov za 
energijo iz obnovljivih virov in ocen, 
določenih v odstavku 3, ter pri posledičnih 
politikah in ukrepih. V ta namen države 
članice pripravijo priporočila za podporo 
regionalnim in lokalnim organom pri 
izvajanju politik in ukrepov, povezanih z 
razvojem celostnih lokalnih načrtov za 
energijo iz obnovljivih virov in njenim 
evidentiranjem na regionalni in lokalni 
ravni z uporabo ugotovljenega potenciala.
5. Načrti, pripravljeni v skladu z 
odstavkom 3, se redno pregledujejo vsaj v 
okviru posodobitve nacionalnih 
podnebnih in energetskih načrtov.
6. Države članice v največji možni meri 



PE729.882v01-00 72/168 AM\1251599SL.docx

SL

podpirajo regionalne in lokalne organe z 
vsemi sredstvi, vključno s tehnično, 
človeško in finančno podporo, za razvoj 
geografskega informacijskega sistema 
(GIS), povezanega z energijo iz 
obnovljivih virov, in drugih ustreznih 
orodij, kot so sončni atlasi ali zemljevidi 
toplote in hlajenja.
Države članice lokalne in regionalne 
organe spodbujajo in podpirajo, da ti 
razvijejo in uvedejo usmeritve ali cilje za 
energijo iz obnovljivih virov, ki jo 
proizvedejo mesta, samooskrbovalci z 
energijo iz obnovljivih virov, kolektivni 
samooskrbovalci in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov.
7. V skladu s členom 17 uredbe o 
upravljanju (Uredba (EU) 2018/1999) 
vsaka država članica v okviru svojega 
celostnega nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta vključi informacije o 
napredku pri vzpostavljanju in izvajanju 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Po navedbah Skupnega raziskovalnega središča je v državah članicah zdaj zelo malo 
integriranega načrtovanja. Podnebni akcijski načrt ali strategijo za energijski prehod ima le 
26 % evropskih mest. Bolj strukturen pristop k zgodnjemu prostorskemu načrtovanju in 
evidentiranju lokalnega potenciala energije iz obnovljivih virov z večjo vključenostjo lokalnih 
in regionalnih organov bi vodil do pomembnih gospodarskih prihrankov, preprečil napačno 
načrtovanje, napačno obveščanje, napačne informacije in nerazumevanje lokalnih 
posebnosti, potreb in priložnosti, ki povzročajo neučinkovitosti, in okrepil povezanost 
energetskih sistemov.

Predlog spremembe 593
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) v členu 15 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki 
izdaje dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate ter 
z njimi povezana prenosna in distribucijska 
omrežja za proizvodnjo električne energije 
in energije za ogrevanje ali hlajenje iz 
obnovljivih virov, za postopek pretvorbe 
biomase v pogonska biogoriva, druga 
tekoča biogoriva, biomasna goriva ali 
druge energente ter za tekoča in plinasta 
goriva iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, namenjena uporabi v prometu, 
sorazmerni in potrebni ter prispevajo k 
izvajanju načela energetske učinkovitosti 
na prvem mestu.

„1. Države članice zagotovijo, da so vsi 
nacionalni predpisi v zvezi s postopki 
izdaje dovoljenj, certificiranja in 
licenciranja, ki se uporabljajo za obrate na 
obnovljive vire energije, vključno s 
hibridnimi elektrarnami na obnovljive 
vire, ter z njimi povezana prenosna in 
distribucijska omrežja za proizvodnjo 
električne energije in energije za ogrevanje 
ali hlajenje iz obnovljivih virov, za 
postopek pretvorbe biomase v pogonska 
biogoriva, druga tekoča biogoriva, 
biomasna goriva ali druge energente ter za 
tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, namenjena 
uporabi v prometu, sorazmerni in potrebni 
ter prispevajo k izvajanju načela energetske 
učinkovitosti na prvem mestu.

Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

Države članice zlasti sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da:

(a) se upravni postopki poenostavijo in 
pospešijo na ustrezni upravni ravni in se 
določijo predvidljivi časovni okviri za 
postopke iz prvega pododstavka;

(a) se vsi upravni postopki, vključno z 
regionalnimi in občinskimi postopki, 
poenostavijo in pospešijo na ustrezni 
upravni ravni (v skladu s členom 16, 
odstavek 4) in se določijo predvidljivi 
časovni okviri za postopke iz prvega 
pododstavka;

(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;

(b) so pravila, ki urejajo izdajo dovoljenj, 
certificiranje in licenciranje, objektivna, 
pregledna in sorazmerna, da ne 
diskriminirajo med vložniki ter da v celoti 
upoštevajo posebnosti posameznih 
tehnologij energije iz obnovljivih virov;

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

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

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
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in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja.

in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja;

(e) se prednostno obravnava izdaja 
dovoljenj za projekte na področju energije 
iz obnovljivih virov na območjih, 
primernih za obnovljive vire energije, ki 
znatno prispevajo k razogljičenju in 
zmanjšanju odvisnosti EU od uvoza 
energije;
(f) se vzpostavijo točke „vse na enem 
mestu“ za izdajo dovoljenj, da se 
razvijalcem energije iz obnovljivih virov 
zagotovi enotna kontaktna točka za stik z 
nacionalnimi organi, kar zagotavlja 
skladnost in doslednost pri vseh ustreznih 
javnih organih;
(g) različni javni organi sodelujejo ter 
usklajujejo obravnavo in odobritev vlog za 
dovoljenja, npr. prek točk „vse na enem 
mestu“, ter
(h) če je vložena pritožba zoper dovoljenje 
za uporabo energije iz obnovljivih virov, 
da se pritožba obravnava hitro v roku 
enega leta, ki se doda k dveletnemu 
obdobju za obravnavo dovoljenj, da bi 
preprečili nepotrebno zamudo pri 
načrtovanju in postavitvi projektov na 
področju energije iz obnovljivih virov.
V postopku načrtovanja in izdaje 
dovoljenj se za uporabo energije iz 
obnovljivih virov in z njo povezane 
omrežne infrastrukture šteje, da je v 
javnem interesu in v koristi javne 
varnosti, kar ne posega v predpise Unije 
in nacionalne predpise o varstvu okolja.
“

Or. en

(32018L2001)

Obrazložitev

To je potrebno, da se postopek izdaje dovoljenj olajša, uskladi in pospeši. V nekaterih 
državah članicah se lahko postopek odobritve vleče več let, čemur sledijo dolgi postopki 
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pritožb ali sodnih sporov, zato je treba državam članicam določiti rok za dokončanje vloge, 
potem ko prejmejo vse ustrezne informacije.

Predlog spremembe 594
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) v drugem pododstavku odstavka 1 
se točka (d) nadomesti z naslednjim:

(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja.

„(d) se za decentralizirane naprave ter za 
proizvodnjo in shranjevanje energije iz 
obnovljivih virov uvedejo poenostavljeni 
in manj obremenjujoči postopki za izdajo 
dovoljenj, vključno s postopkom 
enostavnega obveščanja in enotnimi 
kontaktnimi točkami.
“

Or. en

(Direktiva (EU) 2018/2001, CELEX 32018L2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.SLV)

Obrazložitev

Z dodatkom se v operativnem besedilu popravi izpust enotnih kontaktnih točk, ki so omenjene 
v oceni učinka in uvodni izjavi 50 Direktive (EU) 2018/2001.

Predlog spremembe 595
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 3
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) člen 15(3) se nadomesti z 
naslednjim:

3. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi pri načrtovanju, tudi 
predhodnem prostorskem načrtovanju, 
projektiranju, gradnji in 
obnavljanju mestne infrastrukture, 
industrijskih, komercialnih ali 
stanovanjskih območij in energetske 
infrastrukture, vključno z omrežji za 
električno energijo, energijo za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, zemeljski plin ter 
alternativna goriva, na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni vključijo 
določbe za vključevanje in uvajanje 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
določbami za samooskrbo z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, ter uporabo 
neizogibne odvečne toplote in odvečnega 
hladu. Države članice zlasti spodbujajo 
lokalne in regionalne upravne organe, da 
po potrebi vključijo ogrevanje in hlajenje 
z uporabo obnovljivih virov v načrtovanje 
mestne infrastrukture in se z operaterji 
omrežij posvetujejo, kako na njihove 
načrte za razvoj infrastrukture vplivajo 
programi za energetsko učinkovitost in za 
odzivanje na povpraševanje ter posebne 
določbe o samooskrbi z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnostih na 
področju energije iz obnovljivih virov.

„3. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi pri načrtovanju, tudi 
predhodnem prostorskem načrtovanju, 
projektiranju, gradnji in 
obnavljanju mestne infrastrukture, 
industrijskih, komercialnih ali 
stanovanjskih območij, energetske in 
prometne infrastrukture, vključno z 
omrežji za električno energijo, energijo za 
daljinsko ogrevanje in hlajenje, zemeljski 
plin ter alternativna goriva, na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni vključijo 
določbe za vključevanje in uvajanje 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
določbami za samooskrbo z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, ter uporabo 
neizogibne odvečne toplote in odvečnega 
hladu. Države članice zlasti spodbujajo 
lokalne in regionalne upravne organe, da 
po potrebi vključijo ogrevanje in hlajenje 
z uporabo obnovljivih virov v načrtovanje 
mestne infrastrukture in se z operaterji 
omrežij posvetujejo, kako na njihove 
načrte za razvoj infrastrukture vplivajo 
programi za energetsko učinkovitost in za 
odzivanje na povpraševanje ter posebne 
določbe o samooskrbi z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnostih na 
področju energije iz obnovljivih virov.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=SL)

Obrazložitev

Vključitev prometnega sektorja je v skladu z vse večjo vlogo prometa pri povezovanju 
energetskih sistemov.
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Predlog spremembe 596
Morten Petersen, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) v členu 15 se odstavek 3 nadomesti 
z naslednjim:

3. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi pri načrtovanju, tudi 
predhodnem prostorskem načrtovanju, 
projektiranju, gradnji in 
obnavljanju mestne infrastrukture, 
industrijskih, komercialnih ali 
stanovanjskih območij in energetske 
infrastrukture, vključno z omrežji za 
električno energijo, energijo za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, zemeljski plin ter 
alternativna goriva, na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni vključijo 
določbe za vključevanje in uvajanje 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
določbami za samooskrbo z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, ter uporabo 
neizogibne odvečne toplote in odvečnega 
hladu. Države članice zlasti spodbujajo 
lokalne in regionalne upravne organe, da 
po potrebi vključijo ogrevanje in hlajenje 
z uporabo obnovljivih virov v načrtovanje 
mestne infrastrukture in se z operaterji 
omrežij posvetujejo, kako na njihove 
načrte za razvoj infrastrukture vplivajo 
programi za energetsko učinkovitost in za 
odzivanje na povpraševanje ter posebne 
določbe o samooskrbi z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnostih na 
področju energije iz obnovljivih virov.

„3. Države članice zagotovijo, da njihovi 
pristojni organi pri načrtovanju, tudi 
predhodnem prostorskem načrtovanju, 
projektiranju, gradnji in 
obnavljanju mestne infrastrukture, 
industrijskih, komercialnih ali 
stanovanjskih območij, energetske in 
prometne infrastrukture, vključno z 
omrežji za električno energijo, energijo za 
daljinsko ogrevanje in hlajenje, zemeljski 
plin ter alternativna goriva, na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni vključijo 
določbe za vključevanje in uvajanje 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
določbami za samooskrbo z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, ter uporabo 
neizogibne odvečne toplote in odvečnega 
hladu. Države članice zlasti spodbujajo 
lokalne in regionalne upravne organe, da 
po potrebi vključijo ogrevanje in hlajenje 
z uporabo obnovljivih virov v načrtovanje 
mestne infrastrukture in se z operaterji 
omrežij posvetujejo, kako na njihove 
načrte za razvoj infrastrukture vplivajo 
programi za energetsko učinkovitost in za 
odzivanje na povpraševanje ter posebne 
določbe o samooskrbi z energijo iz 
obnovljivih virov in skupnostih na 
področju energije iz obnovljivih virov.

“

Or. en

(32018L2001)
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Predlog spremembe 597
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Člen 15 – odstavek 10
Od držav članic se zahteva, da razvijejo 
postopke strateškega načrtovanja za 
opredelitev zemljišč, ki so na voljo za 
uvajanje projektov na področju 
obnovljivih virov energije, zlasti 
degradiranih zemljišč in zemljišč, ki so 
primerna za raznovrstno uporabo, kot so 
kmetijska zemljišča in celinska vodna 
telesa, kjer se lahko uvedejo projekti na 
področju obnovljivih virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 598
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) Člen 15 – odstavek 11
Države članice predložijo oceno svojega 
postopka izdaje dovoljenj in ukrepe za 
izboljšanje, ki bodo sprejeti v skladu s 
smernicami v posodobljenem celovitem 
nacionalnem energetskem in podnebnem 
načrtu iz člena 14(2) Uredbe 
(EU) 2018/199 v skladu s postopkom in 
časovnico, določenima v zadevnem členu.

Or. en

Predlog spremembe 599
Morten Petersen, Claudia Gamon
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5e) Člen 15 – odstavek 12
Od držav članic se zahteva, da o 
omenjenih statističnih podatkih poročajo 
letno, kar spremlja Evropska komisija v 
postopku letnega semestra.

Or. en

Predlog spremembe 600
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 f (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

Člen 16 (5f) „

Organizacija in trajanje postopka izdaje 
dovoljenj

Člen 16 – odstavek 1

1. Države članice vzpostavijo ali imenujejo 
eno ali več kontaktnih točk. Te kontaktne 
točke vložnika na njegovo zahtevo 
usmerjajo in mu pomagajo pri celotnem 
upravnem postopku predložitve vlog za 
izdajo dovoljenj in izdaje dovoljenj. Od 
vložnika se ne zahteva, da v celotnem 
postopku stopi v stik z več kot samo eno 
kontaktno točko. Postopek izdaje dovoljenj 
vključuje ustrezna upravna dovoljenja za 
izgradnjo obratov, nadomestitev stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo v njih in 
njihovo obratovanje za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov ter sredstva, 
potrebna za njihovo priključitev na 
omrežje. Postopek izdaje dovoljenj zajema 
vse postopke od potrditve prejema vloge 
do posredovanja izida postopka iz odstavka 

„
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2.

Člen 16

Organizacija in trajanje postopka izdaje 
dovoljenj

1. Države članice vzpostavijo ali imenujejo 
eno ali več kontaktnih točk. Te kontaktne 
točke vložnika na njegovo zahtevo 
usmerjajo in mu pomagajo pri celotnem 
upravnem postopku predložitve vlog za 
izdajo dovoljenj in izdaje dovoljenj. Od 
vložnika se ne zahteva, da v celotnem 
postopku stopi v stik z več kot samo eno 
kontaktno točko. Postopek izdaje dovoljenj 
vključuje ustrezna upravna dovoljenja za 
izgradnjo obratov, nadomestitev stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo v njih in 
njihovo obratovanje za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov ter sredstva, 
potrebna za njihovo priključitev na 
omrežje. Postopek izdaje dovoljenj zajema 
vse postopke od potrditve prejema vloge 
do posredovanja izida postopka iz odstavka 
2.

1a. Države članice pri poenostavljenih 
postopkih za projekte v zvezi z 
nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo 
zmogljivostjo v skladu s členom 2(4) 
Direktive 2011/92/EU, 
Direktivo 2009/147/ES in Direktivo 
Sveta 92/43/EGS omogočijo samodejno 
ponovno uporabo lokacij, razvijalcem 
projektov pa omogočijo izvedbo presoje 
vplivov na okolje, ki je omejena na 
dodatne negativne vplive na okolje v 
primerjavi s prvotnim projektom. Ta 
postopek traja največ eno leto.
1b. Države članice oblikujejo novo 
kategorijo z nazivom „Pripravljeni na 55 
– projekti posebnega javnega interesa“ za 
projekte energije iz obnovljivih virov in 
omrežne infrastrukture, ki so strateškega 
interesa. Projekti v tej kategoriji imajo 
korist od prednostne obravnave postopka 
izdaje dovoljenj pri pristojnem organu in 
od poenostavitve tega postopka v državah 
članicah.
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“

“

Or. en

(32018L2001)

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah se lahko postopek odobritve vleče več let, čemur sledijo dolgi 
postopki pritožb ali sodnih sporov, zato je treba državam članicam določiti rok za dokončanje 
vloge, potem ko prejmejo vse ustrezne informacije.

Predlog spremembe 601
Morten Petersen, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 g (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5g) v členu 16 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

Člen 16(4) „Člen 16(4)

4. Brez poseganja v odstavek 7 postopek 
izdaje dovoljenj iz odstavka 1 za 
elektrarne, vključno z vsemi relevantnimi 
postopki pristojnih organov, traja največ 
dve leti. Kadar je ustrezno utemeljeno na 
podlagi izrednih okoliščin, se lahko to 
dveletno obdobje podaljša za obdobje do 
enega leta.

4. Without prejudice to paragraph 7, the 
permit-granting process, including 
regional and municipal processes, referred 
to in paragraph 1 shall not exceed two 
years for power plants, including all 
relevant procedures of competent 
authorities. Where duly justified on the 
grounds of extraordinary circumstances, 
that two-year period may be extended by 
up to one year.

“

Or. en

(32018L2001)

Predlog spremembe 602
Morten Petersen, Claudia Gamon
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5h) Člen 15 – odstavek 13
Države članice zagotovijo, da se okoljsko 
pravo Unije uporablja pri uporabi 
energije iz obnovljivih virov in omrežni 
infrastrukturi na podlagi načela, da se 
varstvo vrste nanaša na vso populacijo in 
ne na posamezne primerke.

Or. en

Obrazložitev

Izogibati se je treba nejasnosti glede področja uporabe. Sedanje besedilo ni jasno in dopušča 
zelo strogo razlago pojma „povezan“ na nacionalni ravni, kar bi bilo neprimerno, saj je 
treba pospešiti infrastrukturne projekte, da bi vanje vključili velike količine obnovljivih virov 
energije in proizvodna območja povezali s centri porabe.

Predlog spremembe 603
Morten Petersen, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 i (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16(2)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5i) Člen 16 – odstavek 2
Člen 16(2) „Člen 16(2)

2. Kontaktna točka vložnika na pregleden 
način vodi skozi upravni postopek 
predložitve vlog za izdajo dovoljenj vse do 
faze, ko pristojni organi na koncu postopka 
izdajo eno ali več odločitev, zagotavlja vse 
potrebne informacije in po potrebi vključi 
druge upravne organe. Vložniki smejo 
ustrezne dokumente predložiti tudi v 
digitalni obliki.

2. Kontaktna točka vložnika na pregleden 
način vodi skozi upravni postopek 
predložitve vlog za izdajo dovoljenj vse do 
faze, ko pristojni organi na koncu postopka 
izdajo eno ali več odločitev, zagotavlja vse 
potrebne informacije in po potrebi vključi 
druge upravne organe. Vložniki smejo 
ustrezne dokumente predložiti tudi v 
digitalni obliki.

2a. Postopek izdaje dovoljenj iz 
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člena 16(1) ni daljši od dveh let za 
projekte na področju energije iz 
obnovljivih virov, vključno z vsemi 
povezanimi postopki, analizo presoje 
vplivov na okolje in dovoljenji za 
priključitev na omrežje, ki jih obravnavajo 
različni pristojni organi. Kadar je 
ustrezno utemeljeno na podlagi izrednih 
okoliščin, se lahko to dveletno obdobje 
podaljša za obdobje do enega leta. Če 
pristojna uprava v podaljšanem obdobju 
ne predloži odgovora, to pomeni, da je bil 
postopek izdaje dovoljenj zaključen 
pozitivno.
“

Or. en

(32018L2001)

Predlog spremembe 604
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) […] črtano

Or. en

Predlog spremembe 605
Ivan David

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Novi člen 15a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) […] črtano

Or. en

Obrazložitev

Vprašanja uporabe energije iz obnovljivih virov v gradbenem sektorju bi bilo treba vključiti v 
na novo spremenjeno Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb. V nasprotju s sektorjem ogrevanja in hlajenja 
ter prometnim sektorjem sta energijska učinkovitost stavb in njihova oskrba z energijo urejeni 
s posebno direktivo.

Predlog spremembe 606
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15b (novo) Pospešitev izvajanja 
ukrepov REPowerEU
1. Da bi pospešili izvajanje ukrepov 
REPowerEU [COM(2022) 1081a], 
vključno s pobudo za namestitev strešnih 
sončnih elektrarn in toplotnih črpalk 
[Heat pump it EUp], ta direktiva zahteva, 
da se do leta 2030 namesti vsaj [100] 
milijonov strešnih sončnih elektrarn, da 
bi prispevali k izkoriščanju potenciala 
sončne energije kot pomembnega 
obnovljivega vira energije na strehah ali 
fasadah stavb, in vsaj [50] milijonov novih 
toplotnih črpalk, vključno s [30] milijoni 
hidravličnih toplotnih črpalk1b, do 
leta 2030, da bi odločilno zmanjšali 
uporabo plina v sektorju ogrevanja. 
Strešne sončne elektrarne obsegajo 
sončne fotonapetostne sisteme in sončne 
kolektorje ter kombinacijo obeh možnosti 
(sončni fotonapetostni in toplotni 
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sistemi1c), pa tudi fotonapetostne sisteme, 
vgrajene v stavbe.
2. Kadar je mogoče, bi bilo treba uvajanje 
združiti s pametnim upravljanjem 
energijskih sistemov, vključno s 
pametnimi toplotnimi črpalkami, 
baterijami in shranjevanjem toplote, za 
povečanje samooskrbe ter podpiranje 
njihove vključenosti v omrežje in splošne 
učinkovitosti sistemov. Sistemi sončnih 
elektrarn bi morali biti čim večji, da se 
izkoristi njihov največji možni potencial. 
Države članice zagotovijo, da imajo 
samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih 
virov, skupaj delujoči samooskrbovalci in 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov osrednjo in aktivno 
vlogo v politikah in ukrepih za izvajanje 
ukrepov REPowerEU.
3. Uvajanje poteka v skladu z zavezujočim 
nacionalnim ključem za porazdelitev, ki 
temelji na oceni:
(i) evropskega potenciala za strešne 
sončne elektrarne in toplotne črpalke, 
razčlenjenega po državah članicah;
(ii) evropske analize posameznih sistemov 
ogrevanja, ki so dosegli ali bodo kmalu 
dosegli konec svoje tehnične življenjske 
dobe. Analiza bi morala biti tesno 
povezana s toplotnimi kartami iz člena 23 
direktive o energijski učinkovitosti 
(COM(2021) 558 final);
(iii) okrepljenega potenciala 
samooskrbovalcev z energijo iz 
obnovljivih virov, skupaj delujočih 
samooskrbovalcev in skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov;
(iv) prednostnih območij za uvajanje, ki 
jih opredelijo države članice.
Komisija uvajanje spremlja s konkretnimi 
politikami in ukrepi za pospešitev 
namestitve strešnih sončnih elektrarn in 
toplotnih črpalk, kot so:
(i) ukrepi za premagovanje upravnih in 
regulativnih ovir, zlasti za lažje uvajanje v 
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večstanovanjskih stavbah;
(ii) ukrepi za zmanjšanje finančnih 
tveganj, povezanih z namestitvijo strešnih 
sončnih elektrarn in toplotnih črpalk, ob 
upoštevanju raznovrstnih in posebnih 
potreb različnih ciljnih skupin, vključno s 
samooskrbovalci z energijo iz obnovljivih 
virov, ranljivimi skupinami, skupaj 
delujočimi samooskrbovalci, skupnostmi 
na področju energije iz obnovljivih virov, 
MSP in občinami;
(iii) namenski program financiranja in 
usmerjanje obstoječih sredstev na ciljne 
nastajajoče trge EU;
(iv) ukrepi za zagotavljanje hitrega 
razvoja znanj in spretnosti z 
mobiliziranjem univerz, ustanov za 
usposabljanje in zaposlitvenih platform.
4. Države članice politike in ukrepe, ki 
spodbujajo uvedbo strešnih sončnih 
elektrarn in toplotnih črpalk, opišejo v 
celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 in poročilih o 
napredku, predloženih v skladu s 
členom 17 navedene uredbe.
5. Komisija oceni priloži analizo o 
ustrezni industrijski proizvodnji in 
naložbenih potrebah EU ter njenih 
raziskovalnih in inovacijskih 
zmogljivostih za strešne sončne elektrarne 
in toplotne črpalke, ki jih je treba okrepiti 
v Uniji, med drugim z upoštevanjem 
tehnološkega razvoja postopkov 
recikliranja, uporabo trajnostnih in 
varnih hladil, uvedbo zelo visokih kvot za 
recikliranje posameznih kritičnih surovin 
in spodbujanjem učinkovite rabe virov.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
022DC0108&from=SL
1b Hidravlična toplotna črpalka je 
povezana z vodnim sistemom za 
distribucijo toplote ali rezervoarjem za 
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vročo vodo, medtem ko enota zrak-zrak za 
distribucijo toplote uporablja zrak.
1c 
https://www.irena.org/publications/2019/
Nov/Future-of-Solar-Photovoltaic

Or. en

Obrazložitev

V direktivi bi bilo treba upoštevati nedavne spremembe in omogočiti hitro izvedbo 
pospešenega nameščanja strešnih sončnih elektrarn in toplotnih črpalk v EU, napovedanega 
v okviru ukrepov REPowerEU, da se čim prej zmanjša odvisnost EU od uvožene energije.

Predlog spremembe 607
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi 
energije Unije leta 2030. Nacionalni cilj 
se izrazi kot delež nacionalne porabe 
končne energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v 
posodobljene celovite nacionalne 
energetske in podnebne načrte, 
predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Razogljičenje in povečana uporaba energije iz obnovljivih virov v stavbah sta obravnavana v 
novi direktivi o energetski učinkovitosti stavb, v kateri so določeni visoki standardi za stavbni 
fond in je predvidena priprava nacionalnih načrtov za prenovo stavb, kar kaže na celovit 
pristop k razogljičenju stavb. Določitev novega deleža samo za obnovljive vire energije v 
nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih bi bila vzporedna obveznost, katere dodana 
vrednost ni nujno sorazmerna z upravnim bremenom.

Predlog spremembe 608
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne končne porabe 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7, pri čemer se v 
izračun deleža končne porabe vključi 
električna energija iz obnovljivih virov, ki 
vključuje lastno porabo, energetske 
skupnosti, delež obnovljivih virov v 
mešanici električne energije ter 
neizogibno odvečno toploto in odvečni 
hlad. Države članice vključijo svoj cilj ter 
informacije o tem, kako ga nameravajo 
doseči, v posodobljene celovite nacionalne 
energetske in podnebne načrte, predložene 
v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.
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Or. en

Predlog spremembe 609
Sandra Pereira

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi 
energije Unije leta 2030. Nacionalni cilj se 
izrazi kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030. Nacionalni 
cilj se izrazi kot delež nacionalne porabe 
končne energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. pt

Predlog spremembe 610
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Bart Groothuis, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 a – odstavek -1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Države članice lahko pri doseganju svojih 
nacionalnih okvirnih ciljev upoštevajo 
odvečno toploto in odvečni hlad.

Or. en

Obrazložitev

Člen 15a bi moral državam članicam omogočiti, da za dosego nacionalnega cilja vključijo 
tako obnovljivo kot odvečno toploto/hlad v stavbah. Odvečna toplota iz industrijskih in 
terciarnih virov lahko skupaj z obnovljivimi viri podpira izpolnjevanje potreb po razogljičeni 
oskrbi z ogrevanjem za stavbe, hkrati pa je v skladu z načelom „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“.

Predlog spremembe 611
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov in 
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stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

odpadne toplote v stavbnem sektorju 
države članice določijo okvirni cilj za delež 
obnovljivih virov energije in odpadne 
toplote v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov in 
odpadne toplote v stavbnem sektorju v 
končni porabi energije Unije leta 2030. 
Nacionalni cilj se izrazi kot delež 
nacionalne porabe končne energije in 
izračuna v skladu z metodologijo iz 
člena 7. Države članice vključijo svoj cilj 
ter informacije o tem, kako ga nameravajo 
doseči, v posodobljene celovite nacionalne 
energetske in podnebne načrte, predložene 
v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Obrazložitev

Odpadna toplota iz industrijskih in terciarnih virov lahko skupaj z več obnovljivimi viri 
energije zadovolji povpraševanje po razogljičeni oskrbi z ogrevanjem za stavbe.

Predlog spremembe 612
Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni okvirni cilj se 
izrazi kot delež nacionalne porabe končne 
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energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj delež ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Predlog spremembe 613
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
zavezujoč cilj za delež obnovljivih virov 
energije na kraju samem ali v njegovi 
bližini v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z zavezujočim ciljem vsaj 77-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. en

Obrazložitev

The building sector needs a stronger signal for a faster uptake of renewable energies in a way 
compatible with a highly energy efficient and fully renewable based economy by 2040. The 
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numbers are science based and taken from the preliminary results of the Lappeenranta-Lahti 
University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy efficient and fully 
renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. Full study to be published 
in Spring 2022. Moreover the type of renewables building resort to for fulfilling the various 
energy needs should be as distributed as possible to ensure an efficient production and 
consumption of energy. This is also the direction taken by the Energy Performance of 
Building Directive, hence changes ensure consistency.

Predlog spremembe 614
Francesca Donato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 49-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

1. Za spodbujanje proizvodnje in 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju države članice določijo 
okvirni cilj za delež obnovljivih virov 
energije v končni porabi energije v svojem 
stavbnem sektorju leta 2030, ki je skladen 
z okvirnim ciljem vsaj 40-odstotnega 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
stavbnem sektorju v končni porabi energije 
Unije leta 2030. Nacionalni cilj se izrazi 
kot delež nacionalne porabe končne 
energije in izračuna v skladu z 
metodologijo iz člena 7. Države članice 
vključijo svoj cilj ter informacije o tem, 
kako ga nameravajo doseči, v posodobljene 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Or. it

Predlog spremembe 615
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra 
Mihajlova (Iskra Mihaylova)
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek – 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami.

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
proizvedenih na kraju samem in iz 
omrežja, vključno z nacionalnimi ukrepi, 
ki se nanašajo na znatno povečanje lastne 
porabe obnovljivih virov energije, 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov in lokalnega shranjevanja 
energije, pametnega in dvosmernega 
polnjenja, v kombinaciji z izboljšanjem 
energijske učinkovitosti v zvezi s 
soproizvodnjo in pasivnimi, skoraj 
ničenergijskimi in ničenergijskimi 
stavbami. Taki ukrepi prispevajo k 
doseganju nacionalnega minimalnega 
cilja za zmanjšanje konične obremenitve 
do leta 2030, določenega v členu 3(1). 
Poleg tega morajo biti ti ukrepi v skladu z 
načelom „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“, tako da vključujejo rešitve 
za upravljanje energije, kot so pogodbe o 
zagotavljanju prihranka energije (EnPC).

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale spodbujati pametno upravljanje energetskih virov v stavbah s 
sistemi upravljanja z energijo v stavbah za interakcijo z omrežjem, saj je to pomemben vir 
prilagodljivosti za podporo energetskemu sistemu, ki bo stroškovno učinkovitejši, v skladu z 
načelom „energijska učinkovitost na prvem mestu“.

Predlog spremembe 616
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami.

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, drugih 
storitev prilagodljivosti, kot je prilagajanje 
odjema, v kombinaciji z izboljšanjem 
energijske učinkovitosti v zvezi s 
soproizvodnjo iz obnovljivih virov energije 
in pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami. Ti ukrepi so v 
skladu z načelom „energijska učinkovitost 
na prvem mestu“ iz člena 3 [prenovljena 
direktiva o energijski učinkovitosti], 
vključno z rešitvami za upravljanje 
energije.

Or. en

Predlog spremembe 617
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
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energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne 
porabe obnovljivih virov energije, 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov in lokalnega 
shranjevanja energije, v kombinaciji z 
izboljšanjem energijske učinkovitosti v 
zvezi s soproizvodnjo in pasivnimi, skoraj 
ničenergijskimi in ničenergijskimi 
stavbami.

energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu.

Or. en

Obrazložitev

Pri vključevanju deleža obnovljivih virov energije v stavbnem sektorju predlog ni dovolj 
jasen, saj obravnava več ukrepov, ki bi lahko ovirali spodbujevalne ukrepe držav članic. 
Glavni cilj bi moral biti povečanje deleža obnovljivih virov energije samo v gradbenem 
sektorju.

Predlog spremembe 618
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne 
porabe obnovljivih virov energije, 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov in lokalnega 
shranjevanja energije, v kombinaciji z 
izboljšanjem energijske učinkovitosti v 
zvezi s soproizvodnjo in pasivnimi, skoraj 
ničenergijskimi in ničenergijskimi 

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu.
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stavbami.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili vzpostavitev obremenjujočega okvira za obnovljive vire energije, ki bi lahko 
ogrozil doseganje nacionalnih prispevkov za obnovljive vire energije iz direktive v državah 
članicah, in da bi zagotovili večjo prilagodljivost, se je treba izogniti povečevanju števila in 
zapletenosti sektorskih ciljev.

Predlog spremembe 619
Tom Berendsen, Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami.

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami, ter ob 
upoštevanju inovativnih tehnologij, kot so 
hibridne toplotne črpalke, za podnebne 
cilje za leti 2030 in 2050.

Or. en

Predlog spremembe 620
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami.

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
lokalne souporabe obnovljivih virov 
energije in lokalnega shranjevanja 
energije, v kombinaciji z ukrepi 
prilagodljivosti na strani povpraševanja in 
izboljšanjem energijske učinkovitosti, tj. z 
enostopenjskimi celovitimi prenovami v 
plusenergijske in pasivne, skoraj 
ničenergijske stavbe s skoraj ničelnimi 
emisijami.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev učinkovitega sektorskega povezovanja je treba pri načrtovanju uvajanja 
zmogljivosti obnovljivih virov energije upoštevati tudi rešitev za prilagajanje odjema. Črtati 
je treba soproizvodnjo, ki temelji na fosilnih virih, saj se fosilni viri ne bi smeli upoštevati pri 
doseganju cilja glede obnovljive energije v stavbah. Druge spremembe zagotavljajo skladnost 
z direktivo o energijski učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 621
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža električne 
energije ter ogrevanja in hlajenja iz 
obnovljivih virov v stavbnem fondu, 
vključno z nacionalnimi ukrepi, ki se 
nanašajo na znatno povečanje lastne porabe 
obnovljivih virov energije, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi, skoraj ničenergijskimi in 
ničenergijskimi stavbami.

2. Države članice v svoje gradbene 
zakonske in podzakonske predpise ter po 
potrebi v svoje programe podpore uvedejo 
ukrepe za povečanje deleža ogrevanja in 
hlajenja iz obnovljivih virov v stavbnem 
fondu, vključno z nacionalnimi ukrepi, ki 
se nanašajo na znatno povečanje lastne 
porabe obnovljivih virov energije, 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov in lokalnega shranjevanja 
energije, v kombinaciji z izboljšanjem 
energijske učinkovitosti v zvezi s 
soproizvodnjo in pasivnimi, skoraj 
ničenergijskimi in ničenergijskimi 
stavbami.

Or. en

Obrazložitev

Cilj ne bi smelo biti povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, temveč bi 
se morali omejiti na povečanje deleža obnovljive energije v končni porabi, ne glede na 
nosilec, ki je vir energije.

Predlog spremembe 622
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a (novo) – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 države članice 
v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih 
virov v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 

Za doseganje zavezujočega deleža 
obnovljivih virov energije iz odstavka 1 in 
njegovega lažjega učinkovitega 
vključevanja države članice v svojih 
gradbenih zakonskih in podzakonskih 
predpisih ter po potrebi v svojih programih 
podpore ali na drug način z enakim 
učinkom v skladu z načelom „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“ zahtevajo, 
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dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dosežejo z učinkovitim daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem.

da se v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU in po potrebi skupaj 
z ukrepi prilagodljivosti na strani 
povpraševanja uporabljajo najnižje ravni 
energije iz obnovljivih virov na kraju 
samem ali v bližini za vse preostale 
potrebe po energiji. Države članice 
dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dopolnijo z daljinskim ogrevanjem 
in hlajenjem, ki temelji na obnovljivih 
virih energije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načelom „energijska učinkovitost na prvem mestu“ se je treba najprej osredotočiti 
na zmanjšanje skupnih potreb stavbe po energiji in nato na pokrivanje preostalih potreb z 
obnovljivimi viri, pri uporabi obnovljivih virov energije pa je treba upoštevati tudi 
prilagajanje odjema, da se zagotovi njihovo učinkovito vključevanje. Pri doseganju cilja za 
obnovljive vire energije v stavbah bi bilo daljinsko ogrevanje treba upoštevati samo, če so 
energetsko učinkovite in se napajajo iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 623
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 države članice 
v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih virov 
v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 
dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dosežejo z učinkovitim daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem.

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 države članice 
v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih virov 
v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU in v skladu z 
načelom „energijska učinkovitost na 
prvem mestu“. Države članice dovolijo, da 
se te najnižje ravni med drugim dosežejo z 
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učinkovitim daljinskim ogrevanjem in 
hlajenjem ter drugimi storitvami 
prilagodljivosti, kot je prilagajanje 
odjema.

Or. en

Predlog spremembe 624
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 države članice 
v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih virov 
v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 
dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dosežejo z učinkovitim daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem.

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 države članice 
v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih virov 
v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 
dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dosežejo z učinkovitim daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem ter z uporabo 
potrdil o izvoru v skladu s členom 19 te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

To jasneje določa, da je treba dovoliti uporabo potrdil o izvoru za izpolnjevanje prispevkov 
za obnovljive vire energije v stavbah. Druga možnost bi bila uporaba deleža idealnega plina 
v omrežju, porazdeljenega po vseh sektorjih končne porabe.

Predlog spremembe 625
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 države članice 
v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih virov 
v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 
dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dosežejo z učinkovitim daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem.

Za doseganje okvirnega deleža obnovljivih 
virov energije iz odstavka 1 lahko države 
članice v svojih gradbenih zakonskih in 
podzakonskih predpisih ter po potrebi v 
svojih programih podpore ali na drug način 
z enakim učinkom zahtevajo uporabo 
najnižjih ravni energije iz obnovljivih virov 
v stavbah v skladu z določbami 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 
dovolijo, da se te najnižje ravni med 
drugim dosežejo z učinkovitim daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem.

Or. en

Predlog spremembe 626
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obstoječe stavbe se prvi pododstavek 
uporablja za oborožene sile le do te mere, 
ko to ni v nasprotju z naravo in 
poglavitnim ciljem dejavnosti oboroženih 
sil ter z izjemo materialov, ki se 
uporabljajo izključno v vojaške namene.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 627
Sira Rego
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2021
Člen 15a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na strehah javnih stavb ali stavb v 
mešani javno-zasebni lasti uporabljajo 
naprave, ki proizvajajo energijo iz 
obnovljivih virov.

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na podpovršinah streh javnih stavb 
ali stavb v mešani javno-zasebni lasti 
uporabljajo naprave, ki proizvajajo 
energijo iz obnovljivih virov. Povečanje 
dolga zaradi nakupa opreme in obratov se 
ne sme upoštevati v okviru javnega dolga 
in evropskega semestra.
Države članice spodbujajo in podpirajo 
sodelovanje med lokalnimi organi in 
skupnostmi za obnovljive vire energije iz 
gradbenega sektorja, zlasti z uporabo 
javnih naročil. Taka podpora se navede v 
nacionalnih načrtih držav članic za 
prenovo stavb v skladu s členom 3 
Direktive [xxxx]. Komisija v enem letu po 
začetku veljavnosti te direktive oblikuje 
merila Unije za zelena javna naročila, da 
bi podprla sodelovanje med lokalnimi 
organi in skupnostmi na področju 
energije iz obnovljivih virov pri razvoju 
zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov v javnih stavbah ali 
stavbah v mešani javno-zasebni lasti.

Or. en

Predlog spremembe 628
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na strehah javnih stavb ali stavb v 
mešani javno-zasebni lasti uporabljajo 
naprave, ki proizvajajo energijo iz 
obnovljivih virov.

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na strehah ter drugih uporabnih 
površinah in podzemnih površinah javnih 
stavb ali stavb v mešani javno-zasebni lasti 
uporabljajo naprave, ki proizvajajo 
energijo iz obnovljivih virov. Države 
članice spodbujajo in podpirajo 
sodelovanje med lokalnimi organi in 
skupnostmi za obnovljive vire energije iz 
gradbenega sektorja, zlasti z uporabo 
javnih naročil. Taka podpora se navede v 
nacionalnih načrtih držav članic za 
prenovo stavb v skladu s členom 3 
Direktive [o energijski učinkovitosti 
stavb].

Or. en

Obrazložitev

Other surfaces rather than roofs can be useful for RES deployment. Moreover as local 
authorities and RECs are natural partners in the energy transition at the local level, this 
provision should be reinforced with language promoting cooperation between local 
authorities and RECs, particularly through the use of public procurement. the RED II needs 
to acknowledge the role of RECs and citizen-led renovation programs in Article 15a and 
ensure Member States develop adequate planning for renewable energy in the building sector 
consistent with the milestones of the national Long-Term Renovation Strategies (LTRS). This 
would establish a link between the new Article 15a in the RED II with Article 3 of the recast 
EPBD.

Predlog spremembe 629
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
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Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na strehah javnih stavb ali stavb v 
mešani javno-zasebni lasti uporabljajo 
naprave, ki proizvajajo energijo iz 
obnovljivih virov.

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
Direktive 2012/27/EU. Države članice 
določijo zavezujoč cilj za delež obnovljivih 
virov energije v končni porabi energije v 
svojih javnih stavbah na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni leta 2030, ki je 
skladen z okvirnim ciljem iz odstavka 1. 
Države članice lahko tudi določijo, da se te 
obveznosti izpolnjujejo z zagotavljanjem, 
da tretje strani na strehah ali drugih 
primernih površinah javnih stavb ali stavb 
v mešani javno-zasebni lasti uporabljajo 
naprave, ki proizvajajo energijo iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 630
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 

3. Države članice zagotovijo, da se 
javne stavbe na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni uporabljajo kot zgled glede 
deleža porabljene energije iz obnovljivih 
virov v skladu z določbami člena 9 
Direktive 2010/31/EU in člena 5 
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Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na strehah javnih stavb ali stavb v 
mešani javno-zasebni lasti uporabljajo 
naprave, ki proizvajajo energijo iz 
obnovljivih virov.

Direktive 2012/27/EU. Države članice 
lahko tudi določijo, da se te obveznosti 
izpolnjujejo z zagotavljanjem, da tretje 
strani na strehah in podzemnih površinah 
javnih stavb ali stavb v mešani javno-
zasebni lasti uporabljajo naprave, ki 
proizvajajo energijo iz obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Podzemni prostori javnih stavb ali stavb v mešani javno-zasebni lasti so poleg streh prav tako 
pomembni, saj so dostopni za geotermalno ogrevanje, hlajenje in napajanje z obnovljivimi 
viri energije.

Predlog spremembe 631
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a (novo) – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 

4. Da bi države članice dosegle 
zavezujoči delež energije iz obnovljivih 
virov iz odstavka 1 in olajšale njihovo 
učinkovito vključevanje, spodbujajo 
uporabo najbolj trajnostnih in energetsko 
učinkovitih sistemov in opreme za 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
za dane lokalne razmere, vključno s 
pametnimi elektrificiranimi sistemi in 
opremo za ogrevanje in hlajenje na 
podlagi obnovljivih virov, po potrebi 
dopolnjenimi s pametnim upravljanjem 
vseh decentraliziranih virov energije v 
stavbah, in sicer prek sistema upravljanja 
energije v stavbah, ki je sposoben 
interakcije z energetskim omrežjem. V ta 
namen države članice uporabijo vse 
ustrezne ukrepe, orodja in spodbude, med 
drugim tudi energijske nalepke, razvite v 
skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 
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starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

Evropskega parlamenta in Sveta26, 
energetske izkaznice v skladu z Direktivo 
2010/31/EU, energijske nalepke na 
obstoječih grelnih napravah ali druge 
certifikate ali standarde, razvite na 
nacionalni ravni ali ravni Unije, ki imajo 
primerljiv učinek pri spodbujanju 
uvajanja obnovljivih virov v stavbah. 
Države članice zagotovijo tudi ustrezne 
informacije in nasvete, tudi prek točk „vse 
na enem mestu“, vzpostavljenih v skladu s 
členom 21 Direktive o energetski 
učinkovitosti [xxx], o obnovljivih, 
energijsko učinkovitih alternativah ter o 
finančnih instrumentih in spodbudah, ki so 
na voljo za spodbujanje zamenjave 
ogrevalnih sistemov na fosilna goriva ali 
zastarelih neučinkovitih sistemov na 
obnovljive vire energije z energetsko 
učinkovitimi rešitvami, ki temeljijo na 
energiji iz trajnostnih obnovljivih virov.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Smart management of all decentralised resources, including heating and cooling one, should 
be promoted by MS considering this represent an important flexibility resources to support a 
cost effective energy system. Likewise the smart and flexible electrification of heating and 
cooling shall be promoted. Link to the EED and the one stop shop is also needed as the 
Information on the (in)efficiency of the appliances installed at their premises can motivate 
consumers to look into alternatives. Tailored advice from trusted advisors (e.g. those working 
in one stop shops ran by their municipality) on the cost of the replacement of the appliance, 
on available subsidies and on the expected savings over time will enable them to make the 
shift.

Predlog spremembe 632
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
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Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

4. Da bi države članice dosegle delež 
energije iz obnovljivih virov iz odstavkov 1 
in 3, spodbujajo uporabo učinkovitih 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov, vključno s 
pametnimi sistemi za ogrevanje in 
hlajenje, ki temeljijo na obnovljivih virih 
energije, ter pametnimi decentraliziranimi 
viri energije v stavbah. V ta namen države 
članice uporabijo vse ustrezne ukrepe, 
orodja in spodbude, med drugim vključno z 
energijskimi nalepkami, razvitimi v skladu 
z Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter prek točk „vse na enem mestu“ 
v skladu s členom 21 [prenovljene 
direktive o energetski učinkovitosti] 
zagotovijo ustrezne informacije in nasvete 
o obnovljivih, energijsko učinkovitih 
alternativah ter o finančnih instrumentih in 
spodbudah, ki so na voljo za spodbujanje 
višje stopnje zamenjave starih ogrevalnih 
in hladilnih sistemov in večjega prehoda 
na rešitve, ki temeljijo na energiji iz 
obnovljivih virov.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 633
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov, ki niso 
združljivi z uporabo goriv iz obnovljivih 
virov, povečanih spodbud za uporabo 
energije iz obnovljivih virov v ogrevalnih 
ter hladilnih sistemih in opremi ter 
večjega prehoda na rešitve, ki temeljijo na 
energiji iz obnovljivih virov.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

Sistemi in oprema za ogrevanje in hlajenje sami po sebi ne temeljijo na „obnovljivih“ ali 
„fosilnih“ virih, ampak je energija, ki se uporablja, tisti element, ki določa oznako 
obnovljivega vira proizvedene toplote ali hladu. Zato je pomembno zagotoviti predelavo 
starih ogrevalnih in hladilnih sistemov, če jih ni mogoče oskrbovati z obnovljivimi gorivi, in 
čim bolj povečati uporabo obnovljive energije za oskrbo vseh primernih ogrevalnih in 
hladilnih sistemov ter opreme.

Predlog spremembe 634
Tom Berendsen, Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov, vključno z 
inovativnimi tehnologijami, kot so 
hibridne toplotne črpalke, da bi dosegli 
podnebne cilje za leti 2030 in 2050. V ta 
namen države članice uporabijo vse 
ustrezne ukrepe, orodja in spodbude, med 
drugim vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.
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__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 635
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

4. Države članice spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 636
Sira Rego

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (UE) 2018/2021
Člen 15a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov.

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo uporabo 
sistemov in opreme za ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov. V ta namen 
države članice uporabijo vse ustrezne 
ukrepe, orodja in spodbude, med drugim 
vključno z energijskimi nalepkami, 
razvitimi v skladu z 
Uredbo (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta26, energetskimi 
izkaznicami v skladu z 
Direktivo 2010/31/EU ali drugimi 
ustreznimi certifikati ali standardi, 
pripravljenimi na nacionalni ravni ali ravni 
Unije, ter zagotovijo ustrezne informacije 
in nasvete o obnovljivih, energijsko 
učinkovitih alternativah ter o finančnih 
instrumentih in spodbudah, ki so na voljo 
za spodbujanje višje stopnje zamenjave 
starih ogrevalnih sistemov in večjega 
prehoda na rešitve, ki temeljijo na energiji 
iz obnovljivih virov z majhnim vplivom na 
naravo.

__________________ __________________
26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 

26 Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o 
vzpostavitvi okvira za označevanje z 
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energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

energijskimi nalepkami in razveljavitvi 
Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 
28.7.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 637
Sira Rego

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2021
Člen 15a – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavka 1, spodbujajo decentralizirano 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov z 
majhnim ekološkim vplivom na naravno 
okolje. V ta namen države članice 
uporabijo vse ustrezne ukrepe, orodja in 
spodbude ter zagotovijo ustrezne 
informacije in svetovanje o obnovljivih, 
energetsko zelo učinkovitih alternativah 
ter finančnih instrumentih in spodbudah, 
ki so na voljo za spodbujanje večje 
uporabe obnovljivih virov energije z 
majhnim vplivom na naravo.

Or. en

Predlog spremembe 638
Seán Kelly

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Člen 15a 5 (nove)
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija najpozneje eno leto po 
[začetku veljavnosti spremembe Direktive 
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2018/844/EU] zagotovi, da se ta člen 
uskladi z zahtevami, določenimi v 
pregledu Direktive 2018/844/EU.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb – Direktiva 2018/844/EU.

Predlog spremembe 639
Sira Rego

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2021
Člen 15 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da se energija iz 
obnovljivih virov proizvaja na način, ki 
zmanjšuje škodljive vplive na biotsko 
raznovrstnost, in da se odvrača od 
uvajanja energije iz obnovljivih virov, ki 
močno vpliva na naravo. V ta namen 
upoštevajo hierarhijo ravnanja z odpadki 
iz člena 4 Direktive 2008/98/ES in načelo 
kaskadne uporabe iz tretjega pododstavka, 
stanje ohranjenosti vrst in habitatov, kot 
je določeno v Direktivi 2009/147/ES in 
Direktivi 92/43/EGS, dobro okoljsko 
stanje oceanov, kot je določeno v 
Direktivi 2008/56/ES, ter dobro ekološko 
stanje rek, kot je določeno v 
Direktivi 2000/60/ES.

Or. en

Predlog spremembe 640
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) vstavi se naslednji člen:
Člen 15b
„Celostna ocena in načrtovanje 
obnovljivih virov energije
Države članice izvedejo celostno 
evidentiranje in načrtovanje za uvajanje 
obnovljivih virov energije na svojem 
ozemlju na ravni NUTS 3 v sodelovanju z 
vsemi ustreznimi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi. Pri tem 
države članice zagotovijo sodelovanje vseh 
ustreznih deležnikov, zlasti kadar to vpliva 
na že obstoječe gospodarske dejavnosti.
Pri integriranem evidentiranju in 
načrtovanju iz odstavka 1 se upoštevajo 
tudi potrebe po prilagodljivosti in 
zmogljivosti za shranjevanje energije, ki 
so potrebne za zagotovitev stabilnega in 
odpornega prodora obnovljivih virov 
energije, pri čemer se upoštevajo elementi, 
kot so različni časovni okviri prenosa 
energije, sezonska nihanja in obdobja 
pomanjkanja energije.
Države članice pri določanju 
najprimernejših območij za uporabo 
obnovljivih virov energije določijo 
različne prednostne ravni, pri čemer 
upoštevajo razpoložljivost energetskega 
vira, varstvo okolja in biotske 
raznovrstnosti ter vplive na lokalne 
skupnosti in že obstoječe dejavnosti. 
Države članice lahko brez poseganja v 
člen 16(7) olajšajo uvajanje projektov na 
območjih, ki so opredeljena kot območja z 
najvišjo prednostno ravnjo, s postopkom 
izdaje dovoljenj iz člena 16(6).

Or. en



PE729.882v01-00 116/168 AM\1251599SL.docx

SL

Predlog spremembe 641
Morten Petersen, Claudia Gamon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) vstavi se naslednji člen:
Člen 15b
Da bi zagotovili, da se bo z izgradnjo 
obnovljivih virov energije hitro zmanjšala 
odvisnost EU od uvožene energije, in sicer 
s hitrostjo, ki je potrebna za uresničitev 
ciljev EU glede razogljičenja, države 
članice do leta 2024 Evropski komisiji 
predložijo seznam območij na kopnem in 
morju, ki se štejejo za posebej primerna za 
uporabo energije iz obnovljivih virov 
(„območja, primerna za obnovljive vire 
energije“).
Potencialna izgradnja obnovljivih virov 
energije na teh območjih bi morala biti 
enakovredna izpolnjevanju vsaj prispevka 
obnovljivih virov energije te države 
članice, navedenega v njenem 
nacionalnem energetskem in podnebnem 
načrtu.
Države članice niso zavezane uporabi 
energije iz obnovljivih virov na lokacijah 
iz tega člena, vendar objavijo razloge, če 
se te lokacije ne uporabijo za uvajanje 
energije iz obnovljivih virov pred letom 
2027.
Poleg tega države članice do leta 2027 
določijo in Evropski komisiji predložijo 
seznam območij, namenjenih za uporabo 
energije iz obnovljivih virov („območja, 
primerna za obnovljive vire energije“), ki 
so potrebna za dosego cilja EU glede 
energije iz obnovljivih virov do leta 2040. 
V ta namen Evropska komisija do leta 
2025 predstavi analizo cilja v zvezi z 
energijo iz obnovljivih virov za leto 2040, 
ki bo Uniji omogočil, da do leta 2050 
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stroškovno učinkovito doseže podnebno 
nevtralnost.

Or. en

Predlog spremembe 642
Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 16a
Oznaka „Pripravljeni na 55 – projekti 
posebnega javnega interesa“
1. Države članice oblikujejo novo 
kategorijo projektov z oznako 
„Pripravljeni na 55 – projekti posebnega 
javnega interesa“ za projekte energije iz 
obnovljivih virov in povezana prenosna 
omrežja, ki so strateškega interesa. 
Pristojni nacionalni organi za to oznako 
dajo prednost in uporabljajo 
poenostavljen proces izdaje dovoljenj.
2. Pristojni nacionalni organi odobrijo ali 
zavrnejo vlogo iz odstavka 1 v dveh letih 
od datuma prejema vloge. Kadar je 
ustrezno utemeljeno na podlagi izrednih 
okoliščin, se lahko to dveletno obdobje 
podaljša za do eno leto. Če pristojni organ 
v tem roku ne sprejme odločitve, se šteje, 
da je vlogo odobril.

Or. en

Predlog spremembe 643
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) odstavek 1 člena 16 se spremeni:
Države članice vzpostavijo ali imenujejo 
eno ali več kontaktnih točk. Te kontaktne 
točke vložnika na njegovo zahtevo 
usmerjajo in mu pomagajo pri celotnem 
upravnem postopku predložitve vlog za 
izdajo dovoljenj in izdaje dovoljenj. Od 
vlagatelja se ne zahteva, da v celotnem 
postopku stopi v stik z več kot eno 
kontaktno točko. Postopek izdaje 
dovoljenj vključuje ustrezna upravna 
dovoljenja za izgradnjo obratov, 
nadomestitev stare zmogljivosti z novo 
zmogljivostjo v njih in njihovo 
obratovanje za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov, vključno s projekti 
kolokacijskega shranjevanja energije in 
shranjevanjem energije za nove obrate za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
ter sredstva, potrebna za njihovo 
priključitev na omrežje. Postopek izdaje 
dovoljenj zajema vse postopke od potrditve 
prejema vloge do posredovanja izida 
postopka iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Kolokacijski projekti lahko podprejo vključevanje energije iz obnovljivih virov z ublažitvijo 
omejitev v omrežju, zato jih je treba pri izdaji dovoljenj in priključitvi na omrežje ter v okviru 
programov podpore obravnavati nediskriminatorno.

Predlog spremembe 644
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15b (nov člen)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Člen 15b (nov člen)
Splošni cilji za obnovljivi 
plin/biometan/vodik
Spodbujanje uporabe biometana v Evropi
Za spodbujanje sektorja biometana se 
uvede zavezujoč cilj EU, da se do leta 
2030 proizvede [40 milijard m3] 
biometana. Ta cilj bi bilo treba po letu 
2030 popraviti navzgor v skladu s tržnimi 
trendi.
Od držav članic bi bilo treba zahtevati, da 
uvedejo nacionalne cilje in ukrepe za 
spodbujanje dovajanja biometana v 
plinsko omrežje ter izkoristijo sredstva 
skupne kmetijske politike za proizvodnjo 
biometana iz trajnostnih virov biomase.

Or. en

Obrazložitev

Biometan ima velik potencial za dodatno zmanjšanje emisij v EU, je vir prilagodljivosti in bi 
znatno prispeval k energetski varnosti in diverzifikaciji. Cilj na ravni EU v novi direktivi o 
obnovljivih virih energije bi zagotovil spodbudo za trg ter gotovost za proizvajalce in 
uporabnike glede dolgoročnih obetov za biometan.

Predlog spremembe 645
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 18 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(6a) odstavek 1 člena 18 se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o ukrepih podpore na voljo 
vsem ustreznim akterjem, kot so porabniki, 

„1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o ukrepih podpore na voljo 
vsem ustreznim akterjem, kot so porabniki, 
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vključno s tistimi z nizkimi dohodki, 
ranljivi porabniki, samooskrbovalci z 
energijo iz obnovljivih virov, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
gradbeniki, inštalaterji, arhitekti, 
dobavitelji ogrevalnih, hladilnih in 
električnih naprav in sistemov ter 
dobavitelji vozil, ki so združljiva z uporabo 
energije iz obnovljivih virov, in 
inteligentnih prometnih sistemov.

vključno s tistimi z nizkimi dohodki, 
ranljivi porabniki, samooskrbovalci z 
energijo iz obnovljivih virov, skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov, 
gradbeniki, inštalaterji, arhitekti, 
dobavitelji ogrevalnih, hladilnih in 
električnih naprav in sistemov ter 
dobavitelji vozil, ki so združljiva z uporabo 
energije iz obnovljivih virov, in 
inteligentnih prometnih sistemov. Te 
informacije bi morale biti lahko dostopne 
na spletu in na voljo prek točk „vse na 
enem mestu“ za prenove, ki bi zajemale 
vse korake, informacije, svetovanje, 
načrtovanje, dokončanje del, preverjanje 
kakovosti, programe podpore za upravne 
postopke, sezname usposobljenih 
inštalaterjev in financiranje v skladu z 
direktivo o energijski učinkovitosti stavb 
[COM(2021)802].
“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=SL)

Obrazložitev

Točke „vse na enem mestu“, kot je predvideno v direktivi o energijski učinkovitosti stavb, 
imajo dodano vrednost, ne le pri odpravljanju stroškov, temveč tudi drugih ovir za prenovo 
stavb in uporabo obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 646
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(6a) odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:

1. Države članice vzpostavijo ali imenujejo „1. Države članice vzpostavijo ali 
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eno ali več kontaktnih točk. Te kontaktne 
točke vložnika na njegovo zahtevo 
usmerjajo in mu pomagajo pri celotnem 
upravnem postopku predložitve vlog za 
izdajo dovoljenj in izdaje dovoljenj. Od 
vložnika se ne zahteva, da v celotnem 
postopku stopi v stik z več kot samo eno 
kontaktno točko. Postopek izdaje dovoljenj 
vključuje ustrezna upravna dovoljenja za 
izgradnjo obratov, nadomestitev stare 
zmogljivosti z novo zmogljivostjo v njih in 
njihovo obratovanje za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov ter sredstva, 
potrebna za njihovo priključitev na 
omrežje. Postopek izdaje dovoljenj zajema 
vse postopke od potrditve prejema vloge 
do posredovanja izida postopka iz odstavka 
2.

imenujejo eno ali več kontaktnih točk. Te 
kontaktne točke vložnika na njegovo 
zahtevo usmerjajo in mu pomagajo pri 
celotnem upravnem postopku predložitve 
vlog za izdajo dovoljenj in izdaje 
dovoljenj. Od vložnika se ne zahteva, da v 
celotnem postopku stopi v stik z več kot 
samo eno kontaktno točko. Postopek izdaje 
dovoljenj vključuje ustrezna upravna 
dovoljenja za izgradnjo obratov, 
nadomestitev stare zmogljivosti z novo 
zmogljivostjo v njih in njihovo obratovanje 
za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov, vključno s projekti kolokacijskega 
shranjevanja energije, ter sredstva, 
potrebna za njihovo priključitev na 
omrežje. Postopek izdaje dovoljenj zajema 
vse postopke od potrditve prejema vloge 
do posredovanja izida postopka iz odstavka 
2.

“

Or. en

(32018L2001)

Obrazložitev

Projekti kolokacijskega shranjevanja energije so pomembni za čim večje vključevanje 
energije iz obnovljivih virov, ker odpravljajo težave s prezasedenostjo omrežja in zagotavljajo 
bolj stalno razpoložljiv vir energije, zato bi morali biti enako ugodno obravnavani pri izdaji 
dovoljenj in priključitvi na omrežje.

Predlog spremembe 647
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) v členu 16 se odstavek 4 spremeni:
4. Brez poseganja v odstavek 7 postopek 
izdaje dovoljenja iz odstavka 1 za 
elektrarne in sredstva, potrebna za 
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njihovo priključitev in vključitev v 
omrežje, ne presega dveh let, vključno z 
vsemi ustreznimi postopki pristojnih 
organov.
Kadar je ustrezno utemeljeno na podlagi 
izrednih okoliščin, se lahko to dveletno 
obdobje podaljša za obdobje do enega leta.

Or. en

Obrazložitev

Namen dodatka je pojasniti, da se odstavek nanaša tudi na omrežna sredstva, ki so 
funkcionalna za vključitev elektrarn v omrežje, zato je časovni razpored za postopek izdaje 
dovoljenj zavezujoč za oboje. Razvoj infrastrukture je dejansko bistven za polno uporabo 
elektrarn, ki uporabljajo obnovljive vire energije, nezadostna poenostavitev postopkov izdaje 
dovoljenj pa je ena glavnih ovir na ravni EU za doseganje ciljev glede električne energije iz 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 648
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6c) v členu 16 se odstavek 6 spremeni:
6. Države članice zagotovijo poenostavljen 
in hiter postopek izdaje dovoljenj, da v 
obstoječih obratih za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov olajšajo nadomestitev 
stare zmogljivosti z novo. Ta postopek 
traja največ eno leto. Kadar je ustrezno 
utemeljeno na podlagi izrednih okoliščin, 
na primer zaradi nujnih varnostnih 
razlogov v primeru, ko projekti v zvezi z 
nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo 
bistveno vplivajo na omrežje ali osnovno 
zmogljivost, velikost ali delovanje obrata, 
se to enoletno obdobje lahko podaljša za 
obdobje do enega leta. Če se pri projektu v 
zvezi z nadomestitvijo stare zmogljivosti z 
novo poveča zmogljivost naprave in 
ugotovi, da je potreben nadaljnji razvoj 
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omrežja, brez povečanja zasedenega 
območja, se projekt v zvezi z 
nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo in 
s ptem povezani projekti razvoja omrežja 
odobrijo po istem poenostavljenem 
postopku v skladu s prvim pododstavkom.

Or. en

Obrazložitev

The simplified authorization process dedicated to the repowering of RES plants pursuant to 
subparagraph 1 must also apply to network assets which need to be developed as a result of 
the increase in the electrical capacity of the power plant and which do not require an 
increase of the occupied areas, as the case may be for the addition of new machinery or stalls 
inside the existing electrical station. This integration aims at avoiding time lags between 
different processes for RES and grids and specifically a delay in the autorisation ofTSO/DSO 
developments, coherently with the amendments to Art.15.

Predlog spremembe 649
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6d) v členu 16 se doda odstavek 6bis:
6bis. Države članice imenujejo pristojni 
organ ali telo, ki se razlikuje od organa, 
pooblaščenega za izdajanje odločb o 
odobritvi, in ga pooblastijo za njegovo 
nadomeščanje. Ta pooblastila se izvajajo v 
primeru kršitve pogojev iz odstavkov 4 in 
6 za odločanje o izdaji dovoljenja za 
elektrarne in sredstva, potrebna za 
njihovo priključitev in vključitev v 
omrežje. Nadomestni pristojni organ ali 
telo odloči o postopku v polovičnih rokih 
iz odstavkov 4 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Namen dodatka je uvedba konkretnega ukrepa za primer, da se roki iz odstavkov 4 in 6 ne 
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upoštevajo, saj izkušnje kažejo, da se to pogosto zgodi. Če se postopki izdaje dovoljenj ne 
zaključijo v razumnih rokih, to pomeni, da je namestitev obnovljivih virov energije omejena, 
zaradi česar sta odstavka 4 in 6 povsem nesmiselna.

Predlog spremembe 650
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) v členu 18 se odstavka 3 in 4 
nadomestita z naslednjim:

(7) v členu 18 se odstavki 3, 4 in 6 
nadomestijo z naslednjim:

Or. en

Predlog spremembe 651
Eva Maydell

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so 
sistemi certificiranja na voljo inštalaterjem 
in oblikovalcem vseh oblik sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov v stavbah, industriji in 
kmetijstvu ter inštalaterjem solarnih 
fotovoltaičnih sistemov. Navedeni sistemi 
lahko po potrebi upoštevajo sedanje 
sisteme in strukture ter temeljijo na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država članica priznava certifikate, ki jih 
druge države članice podelijo v skladu z 
navedenimi merili.

3. Države članice zagotovijo, da so 
sistemi certificiranja na voljo inštalaterjem 
in oblikovalcem vseh oblik sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov v stavbah, industriji in 
kmetijstvu ter inštalaterjem solarnih 
fotovoltaičnih sistemov. Navedeni sistemi 
lahko po potrebi upoštevajo sedanje 
sisteme in strukture ter temeljijo na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država članica priznava certifikate, ki jih 
druge države članice podelijo v skladu z 
navedenimi merili.

Države članice od pristojnih organov 
zahtevajo, da dajo na voljo javnosti 
nabore podatkov z visoko časovno in 
prostorsko ločljivostjo, ki se nanašajo na 
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proizvodnjo naprav z močjo nad 10 MW, 
od lastnikov takih naprav pa zahtevajo, da 
te informacije zagotovijo natančno in v 
kratkem času po pridobitvi. Podatki 
vključujejo podatke o moči, dobavljeni na 
priključnih točkah na omrežju. Lastniki 
ali pristojni organ v njihovem imenu 
zagotovijo metapodatke o napravi, 
vključno z lokacijo naprave in nizom 
fotografij naprave in podsistemov naprave 
z visoko ločljivostjo brez avtorskih pravic 
in časovnim žigom.

Or. en

Predlog spremembe 652
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva 
Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so 
sistemi certificiranja na voljo inštalaterjem 
in oblikovalcem vseh oblik sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov v stavbah, industriji in 
kmetijstvu ter inštalaterjem solarnih 
fotovoltaičnih sistemov. Navedeni sistemi 
lahko po potrebi upoštevajo sedanje 
sisteme in strukture ter temeljijo na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država članica priznava certifikate, ki jih 
druge države članice podelijo v skladu z 
navedenimi merili.

3. Države članice zagotovijo, da so 
sistemi certificiranja na voljo inštalaterjem 
in oblikovalcem vseh oblik sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov v stavbah, industriji in 
kmetijstvu ter inštalaterjem solarnih 
termalnih in fotovoltaičnih sistemov, 
plitvih geotermalnih sistemov in toplotnih 
črpalk, vključno s shranjevanjem in 
aktivnim prilagajanjem odjema. Navedeni 
sistemi lahko po potrebi upoštevajo sedanje 
sisteme in strukture ter temeljijo na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država članica priznava certifikate, ki jih 
druge države članice podelijo v skladu z 
navedenimi merili.

Or. en
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Predlog spremembe 653
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so 
sistemi certificiranja na voljo inštalaterjem 
in oblikovalcem vseh oblik sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov v stavbah, industriji in 
kmetijstvu ter inštalaterjem solarnih 
fotovoltaičnih sistemov. Navedeni sistemi 
lahko po potrebi upoštevajo sedanje 
sisteme in strukture ter temeljijo na 
merilih, opredeljenih v Prilogi IV. Vsaka 
država članica priznava certifikate, ki jih 
druge države članice podelijo v skladu z 
navedenimi merili.

3. Države članice zagotovijo, da so 
sistemi certificiranja na voljo inštalaterjem 
in oblikovalcem vseh oblik sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov v stavbah, industriji in 
kmetijstvu ter inštalaterjem sistemov za 
shranjevanje toplote, solarno termalnih in 
fotovoltaičnih sistemov, gospodinjskih 
baterij in polnilnih mest za električna 
vozila. Navedeni sistemi lahko po potrebi 
upoštevajo sedanje sisteme in strukture ter 
temeljijo na merilih, opredeljenih v 
Prilogi IV. Vsaka država članica priznava 
certifikate, ki jih druge države članice 
podelijo v skladu z navedenimi merili.

Or. en

Predlog spremembe 654
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov na voljo v zadostnem 
številu za ustrezne tehnologije, da se 
omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 

Države članice zagotovijo, da so dobro 
usposobljeni in kvalificirani inštalaterji 
sistemov ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov, vključno s sistemi za 
shranjevanje toplote, sistemi električne 
energije iz obnovljivih virov, kot so 
fotovoltaični sistemi, gospodinjske baterije 
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potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

in polnilne postaje za električna vozila, na 
voljo v zadostnem številu za ustrezne 
tehnologije, da se omogoči rast energije iz 
obnovljivih virov, ki je potrebna, da se 
prispeva k letnemu povečanju deleža 
energije iz obnovljivih virov v sektorju 
ogrevanja in hlajenja, kot je določeno v 
členu 23, cilju za energijo iz obnovljivih 
virov v stavbah, določenemu v členu 15a 
(novo), cilju za industrijo, določenemu v 
členu 22a (novo), in cilju za energijo iz 
obnovljivih virov v prometu, določenemu 
v členu 25, ter splošnemu cilju za energijo 
iz obnovljivih virov, določenemu v členu 
3(1).

Or. en

Predlog spremembe 655
Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Člen 23
Člen 22a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov na voljo v zadostnem 
številu za ustrezne tehnologije, da se 
omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji na voljo v 
zadostnem številu za namestitev, 
upravljanje in integracijo opreme in 
sistemov za uporabo ogrevanja in hlajenja 
ter električne energije iz obnovljivih virov, 
vključno s solarnimi termalnimi sistemi in 
sistemi za shranjevanje toplote, solarnimi 
fotovoltaičnimi sistemi, gospodinjskimi 
baterijami in polnilnimi postajami za 
električna vozila, da bi prispevali k 
letnemu povečanju deleža energije iz 
obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in 
hlajenja, kot je določeno v členu 23, cilju 
za energijo v stavbah, določenemu v členu 
15a, cilju v industriji, določenemu v členu 
22a, in cilju v prometu, določenemu v 
členu 25, ter tako prispevali k doseganju 
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splošnega cilja, določenega v členu 3.

Or. en

Predlog spremembe 656
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov na voljo v zadostnem 
številu za ustrezne tehnologije, da se 
omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov za 
ogrevanje in hlajenje ter električno 
energijo iz obnovljivih virov na voljo v 
zadostnem številu za ustrezne tehnologije, 
da se omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

Države članice do 31. decembra 2023 in 
nato vsaka tri leta ocenijo vrzel med 
razpoložljivimi in potrebnimi 
usposobljenimi in kvalificiranimi 
strokovnjaki za obrate za obnovljive vire 
energije ter po potrebi zagotovijo 
priporočila za odpravo vrzeli. Te ocene in 
priporočila so javno dostopni.

Or. en

Obrazložitev

Po vsej Evropi nacionalna združenja električnih izvajalcev in inštalaterjev poročajo o hudih 
težavah pri zaposlovanju novih kadrov, medtem ko je naročil ogromno. Zaradi višjih 
podnebnih in energetskih ciljev se bodo te razmere še poslabšale, če jih ne bomo takoj začeli 
reševati. Države članice bi morale sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo teh vrzeli s promocijo 
privlačnosti tehničnega izobraževanja in poklicev na področju inštalaterstva.
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Predlog spremembe 657
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov na voljo v zadostnem 
številu za ustrezne tehnologije, da se 
omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov, solarnih termalnih in 
fotovoltaičnih sistemov, plitvih 
geotermalnih sistemov, toplotnih črpalk in 
sistemov za shranjevanje ter sistemov 
aktivnega prilagajanja odjema na voljo v 
zadostnem številu za ustrezne tehnologije, 
da se omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23, v stavbah, kot je 
določeno v členu 15a, in za obnovljivo 
energijo v prometu, kot je določeno v 
členu 25, pa tudi k doseganju splošnega 
cilja glede obnovljive energije, kot je 
določeno v členu 3.

Or. en

Predlog spremembe 658
Andreas Glück, Nicola Beer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2009/28/EC
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov na voljo v zadostnem 
številu za ustrezne tehnologije, da se 
omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

Države članice si prizadevajo, da so 
usposobljeni inštalaterji sistemov 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov na voljo v zadostnem 
številu za ustrezne tehnologije, da se 
omogoči rast ogrevanja in hlajenja z 
energijo iz obnovljivih virov, ki je 
potrebna, da se prispeva k letnemu 
povečanju deleža energije iz obnovljivih 
virov v sektorju ogrevanja in hlajenja, kot 
je določeno v členu 23.

Or. en

Predlog spremembe 659
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi države članice dosegle tako zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
zagotovijo razpoložljivost zadostnih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije ali certifikata za tehnologije 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov ter njihove najnovejše 
inovativne rešitve. Države članice 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja v teh programih, zlasti malih 
in srednjih podjetij ter samozaposlenih. 
Države članice lahko sklenejo prostovoljne 
sporazume z ustreznimi ponudniki 
tehnologije in prodajalci za usposabljanje 
zadostnega števila inštalaterjev, ki lahko 
temeljijo na ocenah prodaje, za najnovejše 
inovativne rešitve in tehnologije, ki so na 
voljo na trgu.

Da bi države članice dosegle zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
vzpostavijo učinkovite strategije za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo ter 
vsem omogočijo dostop do zadostnih 
visokokakovostnih in vključujočih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije in certifikata za tehnologije iz 
prejšnjih pododstavkov in njihove 
najnovejše inovativne rešitve, da se 
zagotovi uspešen pravičen prehod v 
energetskem sektorju. Države članice 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja vseh delavcev v teh 
programih, zlasti inštalaterjev in 
oblikovalcev, malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih, pri tem pa se osredotočijo 
zlasti na nezadostno zastopani spol in 
manjšine. Države članice lahko sklenejo 
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prostovoljne sporazume z ustreznimi 
ponudniki tehnologije in prodajalci za 
usposabljanje zadostnega števila 
inštalaterjev in oblikovalcev, ki lahko 
temeljijo na ocenah prodaje, za najnovejše 
inovativne rešitve in tehnologije, ki so na 
voljo na trgu in katerih cilj je ustvarjanje 
varnih in kakovostnih delovnih mest za 
vse.

Or. en

Predlog spremembe 660
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi države članice dosegle tako zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
zagotovijo razpoložljivost zadostnih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije ali certifikata za tehnologije 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov ter njihove najnovejše 
inovativne rešitve. Države članice 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja v teh programih, zlasti malih 
in srednjih podjetij ter samozaposlenih. 
Države članice lahko sklenejo prostovoljne 
sporazume z ustreznimi ponudniki 
tehnologije in prodajalci za usposabljanje 
zadostnega števila inštalaterjev, ki lahko 
temeljijo na ocenah prodaje, za najnovejše 
inovativne rešitve in tehnologije, ki so na 
voljo na trgu.

Da bi države članice dosegle tako zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
zagotovijo razpoložljivost zadostnih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije ali certifikata za tehnologije 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov, kolikor je to združljivo z 
nacionalnimi sistemi kvalifikacij in 
certificiranja, ter njihove najnovejše 
inovativne rešitve. Države članice 
zagotovijo enako raven kvalifikacij na 
svojem ozemlju s sprejetjem vseh 
potrebnih ukrepov in orodij, kot so sistemi 
za izmenjavo podatkov. Države članice 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja v teh programih, zlasti malih 
in srednjih podjetij ter samozaposlenih. 
Države članice lahko sklenejo prostovoljne 
sporazume z ustreznimi ponudniki 
tehnologije in prodajalci za usposabljanje 
zadostnega števila inštalaterjev, ki lahko 
temeljijo na ocenah prodaje, za najnovejše 
inovativne rešitve in tehnologije, ki so na 
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voljo na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 661
Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 3
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi države članice dosegle tako zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
zagotovijo razpoložljivost zadostnih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije ali certifikata za tehnologije 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov ter njihove najnovejše 
inovativne rešitve. Države članice 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja v teh programih, zlasti malih 
in srednjih podjetij ter samozaposlenih. 
Države članice lahko sklenejo prostovoljne 
sporazume z ustreznimi ponudniki 
tehnologije in prodajalci za usposabljanje 
zadostnega števila inštalaterjev, ki lahko 
temeljijo na ocenah prodaje, za najnovejše 
inovativne rešitve in tehnologije, ki so na 
voljo na trgu.

Da bi države članice dosegle tako zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
zagotovijo razpoložljivost zadostnih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije ali certifikata, ki zajemajo 
dejavnosti, navedene v tem odstavku, ter 
njihove najnovejše inovativne rešitve. 
Države članice sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje sodelovanja v teh programih, 
zlasti malih in srednjih podjetij ter 
samozaposlenih. Države članice tudi 
zagotovijo, da so točke „vse na enem 
mestu“, ustanovljene v skladu s členom 21 
direktive o energetski učinkovitosti, 
sposobne zagotavljati usposabljanje in 
svetovanje za inštalaterje. Države članice 
lahko sklenejo prostovoljne sporazume z 
ustreznimi ponudniki tehnologije in 
prodajalci za usposabljanje zadostnega 
števila inštalaterjev, ki lahko temeljijo na 
ocenah prodaje, za najnovejše inovativne 
rešitve in tehnologije, ki so na voljo na 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 662
Seán Kelly, Pernille Weiss

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
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Člen 18 – odstavek 3
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do 31. decembra 2024 in 
nato vsaki dve leti ocenijo vrzel med 
razpoložljivimi in potrebnimi inštalaterji 
opreme in sistemov za obnovljive vire 
energije. Ta ocena zajema desetletna 
obdobja in pregled obstoječega stanja. 
Države članice dajo oceno in priporočila, 
sprejeta na njeni podlagi, na voljo 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 663
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice objavijo 
informacije o sistemih certificiranja iz 
odstavka 3. Države članice zagotovijo, da 
se seznam inštalaterjev, ki so kvalificirani 
ali certificirani v skladu z odstavkom 3, 
redno posodablja in daje na voljo 
javnosti.“;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 664
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
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Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice objavijo informacije 
o sistemih certificiranja iz odstavka 3. 
Države članice zagotovijo, da se seznam 
inštalaterjev, ki so kvalificirani ali 
certificirani v skladu z odstavkom 3, redno 
posodablja in daje na voljo javnosti.“;

4. Države članice objavijo informacije 
o sistemih certificiranja iz odstavka 3. 
Države članice zagotovijo, da se seznam 
certificiranih inštalaterjev v skladu z 
odstavkom 3 redno posodablja in da je 
javnosti na voljo na pregleden in lahko 
dostopen način, tudi s kampanjami za 
ozaveščanje. Zahteva po uporabi 
certificiranih inštalaterjev se lahko 
uporabi kot kvalifikacijsko merilo za 
subvencije ali programe podpore za take 
naprave.

Or. en

Predlog spremembe 665
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2001/2018
Člen 18 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice do 31. decembra 
2023 in nato vsaki dve leti ocenijo vrzel 
med razpoložljivimi in potrebnimi 
inštalaterji opreme in sistemov za 
obnovljive vire energije. Ta ocena zajema 
desetletna obdobja in pregled obstoječega 
stanja. Države članice dajo oceno in 
priporočila, sprejeta na njeni podlagi, na 
voljo javnosti. Države članice opišejo 
svoje politike in ukrepe za spodbujanje 
učinkovitega, visokokakovostnega in 
vključujočega usposabljanja, 
prekvalifikacije in izpopolnjevanja 
delavcev na področju obnovljivih virov 
energije v svojih celostnih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih iz 
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členov 3 in 14 Uredbe (EU) 2018/1999 ter 
v poročilih o napredku, predloženih v 
skladu s členom 17 zadevne uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Izzivi na področju delovne sile so zelo pomembni in države članice bi jih morale proaktivno 
obravnavati s stalnim spremljanjem in napovedovanjem. Kvantitativna opredelitev potreb po 
zaposlovanju bi državam članicam pomagala pri sprejemanju ustreznih ukrepov v smislu 
poklicnega napredovanja in zmogljivosti za usposabljanje ter posledično pri zadostni ponudbi 
kvalificiranih inštalaterjev.

Predlog spremembe 666
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, 
Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros 
Sempere

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do 31. decembra 2025 
oceni razpoložljivost usposobljenih in 
kvalificiranih inštalaterjev tehnologij za 
obnovljive vire energije, ki so potrebni za 
pokrivanje povpraševanja po zaposlitvah 
na ravni držav članic. Komisija po potrebi 
pripravi priporočila državam članicam za 
zmanjšanje vrzeli v razpoložljivosti 
usposobljenih delavcev, ki so javno 
dostopna.

Or. en

Predlog spremembe 667
Seán Kelly

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
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Člen 16a (novo)
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 16a: oznaka „Pripravljeni na 55 – 
projekti posebnega javnega interesa“
1. Države članice oblikujejo novo 
kategorijo projektov z oznako 
„Pripravljeni na 55 – projekti posebnega 
javnega interesa“ za projekte energije iz 
obnovljivih virov, ki so strateškega 
interesa. Pristojni nacionalni organi za to 
oznako dajo prednost in uporabljajo 
poenostavljen proces izdaje dovoljenj. Ta 
kategorija bi morala biti odprta za vse 
tehnologije obnovljivih virov energije vseh 
velikosti, kot so vetrni ter solarni 
fotovoltaični sistemi na kopnem in na 
morju.
2. Pristojni nacionalni organi odobrijo ali 
zavrnejo vlogo iz odstavka 1 v dveh letih 
od datuma prejema vloge, vključno s 
presojo vplivov na okolje. Kadar je 
ustrezno utemeljeno na podlagi izrednih 
okoliščin, se lahko to dveletno obdobje 
podaljša za do eno leto. Če pristojni organ 
v tem roku ne sprejme odločitve, se šteje, 
da je vlogo odobril.

Or. en

Predlog spremembe 668
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7a) v členu 16 se odstavek 4 spremeni:
4. Brez poseganja v odstavek 7 postopek „4. Brez poseganja v odstavek 7 postopek 
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izdaje dovoljenj iz odstavka 1 za 
elektrarne, vključno z vsemi relevantnimi 
postopki pristojnih organov, traja največ 
dve leti. Kadar je ustrezno utemeljeno na 
podlagi izrednih okoliščin, se lahko to 
dveletno obdobje podaljša za obdobje do 
enega leta.

izdaje dovoljenja iz odstavka 1 za 
elektrarne in sredstva, potrebna za njihovo 
priključitev in vključitev v omrežje, 
vključno z vsemi ustreznimi postopki 
pristojnih organov, traja največ tri leta. 
Kadar je ustrezno utemeljeno na podlagi 
izrednih okoliščin, se lahko to dveletno 
obdobje podaljša za obdobje do enega leta.

“

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Obrazložitev

Namen dodatka je pojasniti, da se odstavek nanaša tudi na omrežna sredstva, ki so 
funkcionalna za vključitev elektrarn v omrežje, zato je časovni razpored za postopek izdaje 
dovoljenj zavezujoč za oboje. Razvoj infrastrukture je bistven za zagotovitev polne uporabe 
elektrarn na obnovljive vire energije, pomanjkanje poenostavitve pri postopkih izdaje 
dovoljenj pa je trenutno ena od glavnih ovir na ravni EU za doseganje ciljev glede električne 
energije iz obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 669
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 16 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo poenostavljen 
in hiter postopek izdaje dovoljenj, da v 
obstoječih obratih za proizvodnjo energije 
iz obnovljivih virov olajšajo nadomestitev 
stare zmogljivosti z novo. Ta postopek 
traja največ eno leto. Kadar je ustrezno 
utemeljeno na podlagi izrednih okoliščin, 
na primer zaradi nujnih varnostnih 
razlogov v primeru, ko projekt v zvezi z 
nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo 
bistveno vpliva na omrežje ali osnovno 
zmogljivost, velikost ali delovanje obrata, 
se to enoletno obdobje lahko podaljša za 

(7b) „6 Države članice zagotovijo 
poenostavljen in hiter postopek izdaje 
dovoljenj, da v obstoječih obratih za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
olajšajo nadomestitev stare zmogljivosti z 
novo. Ta postopek traja največ dve leti, 
vključno z vsemi ustreznimi postopki 
pristojnih organov. Kadar je ustrezno 
utemeljeno na podlagi izrednih okoliščin, 
na primer zaradi nujnih varnostnih 
razlogov v primeru, ko projekt v zvezi z 
nadomestitvijo stare zmogljivosti z novo 
bistveno vpliva na omrežje ali osnovno 
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obdobje do enega leta. zmogljivost, velikost ali delovanje obrata, 
se to enoletno obdobje lahko podaljša za 
obdobje do enega leta.

Če se pri projektu v zvezi z nadomestitvijo 
stare zmogljivosti z novo poveča 
zmogljivost naprave in ugotovi, da je 
potreben nadaljnji razvoj omrežja, brez 
povečanja zasedenega območja, se projekt 
v zvezi z nadomestitvijo stare zmogljivosti 
z novo in s tem povezani projekti razvoja 
omrežja odobrijo po istem 
poenostavljenem postopku v skladu s 
prvim pododstavkom.“
6bis. Države članice imenujejo pristojni 
organ ali telo, ki se razlikuje od organa, 
pooblaščenega za izdajanje odločb o 
odobritvi, in ga pooblastijo za njegovo 
nadomeščanje. Ta pooblastila se izvajajo v 
primeru kršitve pogojev iz odstavkov 4 in 
6 za odločanje o izdaji dovoljenja za 
elektrarne in sredstva, potrebna za 
njihovo priključitev in vključitev v 
omrežje. Nadomestni pristojni organ ali 
telo odloči o postopku v polovičnih rokih 
iz odstavkov 4 in 6.
“

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Obrazložitev

Namen dodatka je uvedba konkretnega ukrepa za primer, da se roki iz odstavkov 4 in 6 ne 
upoštevajo, saj izkušnje kažejo, da se to pogosto zgodi.

Predlog spremembe 670
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 1
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7 c) Člen 19 – odstavek 1
Člen 19 Naslov: Potrdila o izvoru za 
energijo iz obnovljivih virov

„Člen 19 Naslov: Pordila o izvoru za 
energijo iz obnovljivih in nizkoogljičnih 
virov

Člen 19(1) Člen 19(1)

1. Da bi končnim odjemalcem dokazale, 
kolikšen je delež oziroma količina energije 
iz obnovljivih virov v mešanici energijskih 
virov dobavitelja energije in energiji, 
dobavljeni porabnikom v okviru pogodb, ki 
se tržijo s sklicevanjem na porabo energije 
iz obnovljivih virov, države članice 
zagotovijo, da se lahko izvor energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov, zajamči v 
smislu te direktive v skladu z objektivnimi, 
jasnimi in nediskriminatornimi merili.

1. Da bi končnim odjemalcem dokazale, 
kolikšen je delež oziroma količina energije 
iz obnovljivih in nizkoogljičnih virov v 
mešanici energijskih virov dobavitelja 
energije in energiji, dobavljeni porabnikom 
v okviru pogodb, ki se tržijo s 
sklicevanjem na porabo energije iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov, države 
članice zagotovijo, da se lahko izvor 
energije, proizvedene iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov, zajamči v smislu te 
direktive v skladu z objektivnimi, jasnimi 
in nediskriminatornimi merili.

2. V ta namen države članice zagotovijo, 
da se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

2. V ta namen države članice zagotovijo, 
da se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov izda 
potrdilo o izvoru. Države članice lahko 
določijo, da se potrdila o izvoru izdajo za 
energijo iz drugih neobnovljivih virov. Za 
izdajo potrdil o izvoru lahko velja 
obveznost minimalne zmogljivosti. 
Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 1 
MWh. Za vsako enoto proizvedene 
energije se izda največ eno potrdilo o 
izvoru.

Države članice zagotovijo, da se ista enota 
energije iz obnovljivih in nizkoogljičnih 
virov upošteva le enkrat.
“

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Predlog spremembe 671
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 d (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7d) v členu 19 se odstavek 7 spremeni:
V potrdilu o izvoru se navedejo najmanj: „

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

V potrdilu o izvoru se navedejo najmanj:

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na (a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(i) električno energijo, (b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na

(ii) plin (i) električno energijo,

(iii) ogrevanje ali hlajenje; (ii) plin

(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena;

(iii) vodik

(d) ali je obrat prejemal podporo za 
naložbe in ali je imela enota energije 
kakršne koli druge koristi od nacionalnega 
programa podpore ter vrsta programa 
podpore;

(iv) ogrevanje ali hlajenje;

(e) datum, ko je obrat začel obratovati, ter (c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena; (d) ali je obrat prejemal 
podporo za naložbe in ali je imela enota 
energije kakršne koli druge koristi od 
nacionalnega programa podpore ter vrsta 
programa podpore;

(f) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka. V potrdilih o 
izvoru, ki jih izdajo obrati z manj kot 50 
kW, se lahko navedejo poenostavljene 
informacije

(e) datum, ko je obrat začel obratovati, ter

(f) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka. V potrdilih o 
izvoru, ki jih izdajo obrati z manj kot 50 
kW, se lahko navedejo poenostavljene 
informacije
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(g) informacije o odtisu toplogrednih 
plinov proizvedene energije, ki zajemajo 
emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu.
(h) informacije o skladnosti z merili iz 
členov 29 in 29a te direktive.
“

Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Predlog spremembe 672
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 e (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 9

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7e) v členu 19 se odstavek 9 spremeni:
Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica, v 
skladu s to direktivo, izključno kot 
dokazilo o podatkih iz odstavka 1 prvega 
pododstavka odstavka 7. Država članica se 
lahko odloči, da potrdila o izvoru ne bo 
priznala le, če upravičeno dvomi o 
točnosti, zanesljivosti ali verodostojnosti 
tega potrdila. Država članica obvesti 
Komisijo o tovrstni zavrnitvi in jo utemelji.

„

Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda druga država članica ali 
tretja država, v skladu s to direktivo, 
izključno kot dokazilo o podatkih iz 
odstavka 1 in točk (a) do (h) prvega 
pododstavka odstavka 7. Država članica se 
lahko odloči, da potrdila o izvoru ne bo 
priznala le, če upravičeno dvomi o 
točnosti, zanesljivosti ali verodostojnosti 
tega potrdila. Država članica obvesti 
Komisijo o tovrstni zavrnitvi in jo utemelji.

“
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Or. en

(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Predlog spremembe 673
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 f (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 11

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7f) v členu 19 se odstavek 11 
spremeni:

Države članice priznavajo potrdila o 
izvoru, ki jih izda tretja država, če je Unija 
z navedeno tretjo državo sklenila sporazum 
o vzajemnem priznavanju potrdil o izvoru, 
izdanih v Uniji, in združljivem sistemu 
potrdil o izvoru, vzpostavljenem v 
navedeni tretji državi, in le v primeru 
neposrednega uvoza ali izvoza energije.

„

Komisija izda smernice, v katerih pojasni 
zahteve EU za priznavanje potrdil o 
izvoru, ki jih je izdala tretja država, 
vključno s temeljnimi ureditvami 
upravljanja, da bi racionalizirale in 
pospešile doseganje takih sporazumov s 
tretjimi državami.
Na podlagi teh smernic države članice 
priznavajo potrdila o izvoru, ki jih izda 
tretja država, ki je ustanovila organ za 
izdajo, če je Unija z navedeno tretjo državo 
sklenila sporazum o vzajemnem 
priznavanju potrdil o izvoru, izdanih v 
Uniji, in združljivem sistemu potrdil o 
izvoru, vzpostavljenem v navedeni tretji 
državi, in le v primeru neposrednega uvoza 
ali izvoza energije.

“

Or. en
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(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Obrazložitev

Namen predloga je omogočiti nujno potrebne programe sodelovanja s tretjimi državami za 
proizvodnjo in uvoz vodika v EU z upoštevanjem profilov stroškovne učinkovitosti na ravni 
proizvodnje in prevoza.

Predlog spremembe 674
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) člen 19 se spremeni: (8) člen 19 se spremeni:

Člen 19
Potrdila o izvoru energije iz obnovljivih 
in/ali nizkoogljičnih virov
1. Da se končnim odjemalcem dokaže, 
kolikšen je delež oziroma količina energije 
iz obnovljivih virov in/ali delež oziroma 
količina energije iz nizkoogljičnih virov v 
mešanici virov dobavitelja energije in 
energiji, dobavljeni porabnikom v okviru 
pogodb, ki se tržijo s sklicevanjem na 
porabo energije iz obnovljivih virov in/ali 
nizkoogljičnih virov, se to lahko zajamči v 
smislu te direktive v skladu z objektivnimi, 
jasnimi in nediskriminatornimi merili.
2. V ta namen države članice zagotovijo, 
da se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov in proizvajalca iz 
nizkoogljičnih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
drugih neobnovljivih virov. Za izdajo 
potrdil o izvoru lahko velja obveznost 
minimalne zmogljivosti. Potrdilo o izvoru 
je standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.
[…]
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Potrdilo o izvoru ni povezano s 
spoštovanjem člena 3 s strani držav 
članic. Prenosi potrdil o izvoru, ločeno ali 
skupaj s fizičnim prenosom energije, ne 
vplivajo na odločitev držav članic, da 
uporabijo statistične prenose, skupne 
projekte ali skupne programe podpore za 
skladnost s členom 3, ali na izračun bruto 
končne porabe energije iz obnovljivih 
virov v skladu s členom 7. Da se prepreči 
dvom, ta pododstavek ne preprečuje 
uporabe potrdil o izvoru za merjenje in 
dokazovanje skladnosti z obveznostmi 
glede emisij toplogrednih plinov in 
energije iz obnovljivih virov, določenih v 
tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

We believe that the GO issuance should be mandatory for both renewable and low-carbon 
energy, including low-carbon gases, which all have a great decarbonisation potential. Low-
carbon gases in particular can bring quickly large volumes to the market having a direct 
impact on GHG emission reduction whereas the off-take of renewable gases will be slower. 
Putting GOs in place for low-carbon energy, in particular gases, will allow consumers to 
distinguish them from renewables in order to make a well informed choice regarding the 
source and the origin of energy purchased in the market.Although the explanatory 
memorandum to the Commission’s legislative proposal for RED II revision provides for ‘the 
certification of low-carbon fuels to be addressed in a separate legislative proposal such as the 
Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package’, we believe there are benefits from using 
RED II as a legislative tool for this. Having rules for certification of renewable and low-
carbon energy in one piece of legislation would bring a level-playing field and consistency in 
functioning of the schemes and thereby prevent a risk of market distortions. This would also 
bring greater transparency for the market and consumers.

Predlog spremembe 675
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) člen 19 se spremeni: (8) uvodna izjava 59 se spremeni:
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Potrdila o izvoru, ki se že uporabljajo za 
električno energijo iz obnovljivih virov, bi 
bilo treba razširiti, tako da bi zajemala 
tudi plin iz obnovljivih virov in 
nizkoogljične vire energije. Države članice 
bi morale imeti možnost dodatno razširiti 
sistem potrdil o izvoru na energijo iz 
neobnovljivih virov, razen nizkoogljičnih 
virov energije. To bi zagotovilo usklajen 
način dokazovanja izvora plina iz 
obnovljivih virov, kot je biometan, 
končnim odjemalcem ter spodbujalo 
čezmejno trgovino s takšnim plinom. Prav 
tako bi omogočilo uvedbo potrdil o izvoru 
za drug plin iz obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov, kot je vodik.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi našega predloga bi bile tudi v uvodni izjavi 59 prenovljene direktive o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov potrebne spremembe, da se zagotovi doslednost v 
pravnem besedilu.

Predlog spremembe 676
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka -a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
člen 19, naslov

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) naslov člena 19 se nadomesti z 
naslednjim:

Potrdila o izvoru za energijo iz obnovljivih 
virov

„Potrdila o izvoru za energijo

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e1159-82-1)
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Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).

Predlog spremembe 677
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Ilhan 
Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka -a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim:

1. Da bi končnim odjemalcem dokazale, 
kolikšen je delež oziroma količina energije 
iz obnovljivih virov v mešanici energijskih 
virov dobavitelja energije in energiji, 
dobavljeni porabnikom v okviru pogodb, ki 
se tržijo s sklicevanjem na porabo energije 
iz obnovljivih virov, države članice 
zagotovijo, da se lahko izvor energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov, zajamči v 
smislu te direktive v skladu z objektivnimi, 
jasnimi in nediskriminatornimi merili.

„1. Da bi končnim odjemalcem dokazale 
izvor energije iz obnovljivih virov v 
mešanici energijskih virov dobavitelja 
energije in energiji, dobavljeni porabnikom 
v okviru pogodb, ki se tržijo s 
sklicevanjem na porabo energije iz 
obnovljivih virov, države članice 
zagotovijo, da se lahko izvor proizvodnje 
energije zajamči v smislu te direktive v 
skladu z objektivnimi, jasnimi in 
nediskriminatornimi merili.

“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
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pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).

Predlog spremembe 678
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka -a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-a) prvi odstavek se spremeni:
1. Da bi končnim odjemalcem dokazale, 
kolikšen je delež oziroma količina energije 
iz obnovljivih virov v mešanici energijskih 
virov dobavitelja energije in energiji, 
dobavljeni porabnikom v okviru pogodb, ki 
se tržijo s sklicevanjem na porabo energije 
iz obnovljivih virov, države članice 
zagotovijo, da se lahko izvor energije, 
proizvedene iz obnovljivih virov, zajamči v 
smislu te direktive v skladu z objektivnimi, 
jasnimi in nediskriminatornimi merili.

„1. Da bi končnim odjemalcem dokazale 
izvor energije v mešanici energijskih virov 
dobavitelja energije in energiji, dobavljeni 
porabnikom v okviru pogodb, ki se tržijo s 
sklicevanjem na porabo energije iz 
obnovljivih virov, države članice 
zagotovijo, da se lahko izvor energije 
zajamči v smislu te direktive v skladu z 
objektivnimi, jasnimi in 
nediskriminatornimi merili.

“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje preglednosti bi morali porabniki poznati izvor vse svoje porabe energije, kar bi 
jim omogočilo, da bi izvedeli za fosilni izvor svoje energije in z zavrnitvijo potrdil o fosilnem 
izvoru povečali vrednost potrdil obnovljivega in nizkoogljičnega izvora ter tako prispevali k 
razogljičenju evropskega energetskega sistema.

Predlog spremembe 679
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2



PE729.882v01-00 148/168 AM\1251599SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru, 
razen če se države članice za namene 
upoštevanja tržne vrednosti potrdila o 
izvoru odločijo, da takšnega potrdila o 
izvoru ne izdajo proizvajalcu, ki prejema 
finančno podporo iz programa podpore. 
Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 
največ 1 MWh in se lahko izda za več 
združenih manjših naprav. Za male 
naprave (<50 kw) in skupnosti za 
obnovljive vire energije je treba uvesti 
poenostavljen postopek registracije in 
nižje pristojbine za registracijo. Države 
članice na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izdajo tudi potrdila o 
izvoru v delih, manjših od 1 MWh. Za 
vsako enoto proizvedene energije se izda 
največ eno potrdilo o izvoru.

Države članice omogočijo izdajanje 
potrdil o izvoru vsaj v urnih intervalih, da 
se omogoči uskladitev dobavljene energije 
iz obnovljivih virov s prilagajanjem 
odjema, s ciljem doseči 15-minutne 
intervale. Kadar se uporablja, države 
članice zagotovijo, da se na zahtevo 
proizvajalca energije iz obnovljivih virov 
in vseh zmogljivosti za shranjevanje 
energije izda tako potrdilo o izvoru v 
realnem času, če to ne povzroča dvojnega 
štetja.

Or. en

Obrazložitev

The current standard size of guarantee of origin (GOs) of 1MWh may be too large to cover 
the energy consumption of a single company such as Small and Medium Enterprises (SMEs), 
therefore it should be opened to smaller producers of renewable energy allowing smaller 
corporate buyers to use the system of GOs. It would allow buyers pursuing more granular 
hourly or sub-hourly matching strategies to accurately certify their renewable energy 
consumption, as 1 MWh may be too large to cover the energy consumption over 1 hour or 
less. The issuance of real-time GOs to storage facilities and EV batteries feeding renewable 
electricity to the grid or the building they are connected to should be made possible. This will 
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provide consumers with evidence that energy was produced from renewable sources covering 
all types of decentralised energy resources. Any potential double counting should be avoided.

Predlog spremembe 680
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se potrdilo o izvoru izda za vse vire 
proizvodnje energije. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh in se izda za 
časovni okvir, ko je bila proizvodnja 
izvedena. Države članice zagotovijo tudi, 
da se potrdila o izvoru, manjša od 1 MWh, 
ustrezno standardizirana z evropskim 
standardom CEN-EN16325, izdajo na 
zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov in vseh zmogljivosti za 
shranjevanje energije, če to ne povzroči 
dvojnega štetja. Za manjše obrate z močjo 
manj kot 50 kW se uvedejo poenostavljen 
postopek registracije in nižje pristojbine 
za registracijo. Za vsako enoto 
proizvedene energije se izda največ eno 
potrdilo o izvoru. Države članice 
zagotovijo, da se ista enota energije 
upošteva le enkrat.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).
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Predlog spremembe 681
Sira Rego

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2021
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice se lahko odločijo, da bodo 
določile dodatne ali omejevalne pogoje za 
izdajo potrdila o izvoru iz naprave, ki 
prejema javno podporo, vključno s tem, da 
takega potrdila o izvoru ne izdajo 
proizvajalcu, ki prejema finančno 
podporo iz programa podpore, da bi 
preprečile negativne učinke na trg in 
porabnike. Za izdajo potrdil o izvoru lahko 
velja obveznost minimalne zmogljivosti. 
Potrdilo o izvoru ima velikost največ 
1 MWh. Za male naprave (<50 kw) in 
skupnosti za obnovljive vire energije je 
treba uvesti poenostavljen postopek 
registracije in nižje pristojbine za 
registracijo. Za vsako enoto proizvedene 
energije se izda največ eno potrdilo o 
izvoru.

Or. en

Predlog spremembe 682
Ivan David

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da V ta namen države članice zagotovijo, da 
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se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru, 
razen če se države članice za namene 
upoštevanja tržne vrednosti potrdila o 
izvoru odločijo, da takšnega potrdila o 
izvoru ne izdajo proizvajalcu, ki prejema 
finančno podporo iz programa podpore. 
Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru, in 
določijo, da se potrdila o izvoru izdajo za 
energijo iz neobnovljivih virov. Za izdajo 
potrdil o izvoru lahko velja obveznost 
minimalne zmogljivosti. Potrdilo o izvoru 
je standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Predlog, da se vrne črtano besedilo iz prenovljene direktive o energiji iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 683
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru, 
razen če se države članice za namene 
upoštevanja tržne vrednosti potrdila o 
izvoru odločijo, da takšnega potrdila o 
izvoru ne izdajo proizvajalcu, ki prejema 
finančno podporo iz programa podpore. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
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standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili izkrivljanju trga zaradi dvojnega štetja, morajo imeti države članice še 
vedno možnost, da proizvajalcu, ki prejema finančno podporo iz programa podpore, ne izdajo 
potrdil o izvoru.

Predlog spremembe 684
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice lahko 
zagotovijo, da se na zahtevo proizvajalca 
energije iz obnovljivih virov izda potrdilo 
o izvoru. Države članice določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru. Obveznost uporabe 
potrdil o izvoru ne velja za daljinsko 
ogrevanje zaradi njegovega lokalnega 
značaja.

Or. en

Predlog spremembe 685
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. Za 
izdajo potrdil o izvoru lahko velja 
obveznost minimalne zmogljivosti. 
Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 
največ 1 MWh. Za vsako enoto 
proizvedene energije se izda največ eno 
potrdilo o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

To je direktiva o obnovljivih virih energije, zato je treba preprečiti spodbujanje neobnovljivih 
virov energije, ki ne prispevajo k cilju EU.

Predlog spremembe 686
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov in proizvajalca 
nizkoogljičnih goriv izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
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eno potrdilo o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Potrdila o izvoru bi morala vključevati nizkoogljična goriva, da bi se vsem udeležencem 
omogočila ozaveščeno izbiro.

Predlog spremembe 687
Ivan David

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice lahko določijo, da se 
potrdila o izvoru izdajo za energijo iz 
neobnovljivih virov. Za izdajo potrdil o 
izvoru lahko velja obveznost minimalne 
zmogljivosti. Potrdilo o izvoru je 
standardne velikosti 1 MWh. Za vsako 
enoto proizvedene energije se izda največ 
eno potrdilo o izvoru.

V ta namen države članice zagotovijo, da 
se na zahtevo proizvajalca energije iz 
obnovljivih virov izda potrdilo o izvoru. 
Države članice določijo, da se potrdila o 
izvoru izdajo za energijo iz neobnovljivih 
virov. Za izdajo potrdil o izvoru lahko 
velja obveznost minimalne zmogljivosti. 
Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 1 
MWh. Za vsako enoto proizvedene 
energije se izda največ eno potrdilo o 
izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Kot priznava Evropska komisija, bodo za zagon trga vodika potrebni neobnovljivi 
razogljičeni plini, kot je vodik, pridobljen iz zemeljskega plina z zajemanjem ogljika ali 
proizveden iz električne energije (na podlagi kombinacije tehnologij). Države članice bi 
morale uporabiti možnost izdaje potrdila o izvoru za tak plin. Da bi se izognili 
razdrobljenemu trgu potrdil o izvoru in spodbudili njegov razvoj, bi morala ta možnost 
postati obveznost.

Predlog spremembe 688
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za upoštevanje tržne vrednosti potrdila o 
izvoru se lahko države članice med 
drugim odločijo, da proizvajalcu izdajo 
potrdilo o izvoru in ga nato takoj 
prekličejo.

Or. en

Obrazložitev

Skladno s spremembami odstavka 19(2) se ta odstavek ponovno uvede.

Predlog spremembe 689
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ia) drugi pododstavek se spremeni:
Države članice zagotovijo, da se ista enota 
energije iz obnovljivih virov upošteva le 
enkrat.

„Države članice zagotovijo, da se ista enota 
energije upošteva le enkrat.

“

Or. en

((EU) 2018/2001)

Obrazložitev

Zaradi večje preglednosti bi morali porabniki poznati izvor vse svoje porabe energije, kar bi 
jim omogočilo, da bi izvedeli za fosilni izvor svoje energije in z zavrnitvijo potrdil o fosilnem 
izvoru povečali vrednost potrdil obnovljivega in nizkoogljičnega izvora ter tako prispevali k 
razogljičenju evropskega energetskega sistema.
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Predlog spremembe 690
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka i b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 4 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ib) točka (c) se spremeni:
kadar se potrdila o izvoru ne izdajo 
neposredno proizvajalcu, temveč 
dobavitelju ali porabniku, ki kupi energijo 
iz obnovljivih virov v konkurenčnem 
okolju ali prek dolgoročne pogodbe o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov.

„(c) kadar se potrdila o izvoru ne izdajo 
neposredno proizvajalcu, temveč 
dobavitelju ali porabniku, ki kupi energijo 
v konkurenčnem okolju ali prek 
dolgoročne pogodbe o nakupu električne 
energije.

“

Or. en

((EU) 2018/2001)

Obrazložitev

Zaradi večje preglednosti bi morali porabniki poznati izvor vse svoje porabe energije, kar bi 
jim omogočilo, da bi izvedeli za fosilni izvor svoje energije in z zavrnitvijo potrdil o fosilnem 
izvoru povečali vrednost potrdil obnovljivega in nizkoogljičnega izvora ter tako prispevali k 
razogljičenju evropskega energetskega sistema.

Predlog spremembe 691
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana 
Solís Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) peti pododstavek se črta; črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).

Predlog spremembe 692
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) doda se nov pododstavek 5:
V primeru potrdil o izvoru električne 
energije morajo države članice zaradi 
preglednosti zagotoviti, da je vsej 
proizvodnji električne energije, ki presega 
standardno najmanjšo količino 1 MWh, 
priloženo potrdilo o izvoru, ki ga je treba 
prenesti odjemalcu.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje preglednosti bi morali porabniki poznati izvor vse svoje porabe energije v 
primeru vsake proizvodnje, ki presega najmanjšo količino, kar bi jim omogočilo, da bi 
izvedeli za fosilni izvor svoje energije in z zavrnitvijo potrdil o fosilnem izvoru povečali 
vrednost potrdil obnovljivega in nizkoogljičnega izvora ter tako prispevali k razogljičenju 
evropskega energetskega sistema.

Predlog spremembe 693
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Iskra Mihajlova 
(Iskra Mihaylova)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)
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Direktiva (EU) 2018/2001
člen 19 – točka 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) odstavek 7 se nadomesti z 
naslednjim:

7. V potrdilu o izvoru se navedejo najmanj: „7. V potrdilu o izvoru se navedejo 
najmanj:

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(a) vir energije, iz katerega je bila energija 
proizvedena, ter datum začetka in konca 
njene proizvodnje;

(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na (b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na

(i) električno energijo, (i) električno energijo,

(ii) plin, vključno z vodikom, ali (ii) plin,

(iii) ogrevanje ali hlajenje; (iii) vodik ali

(c) identiteta, lokacija, vrsta in zmogljivost 
obrata, v katerem je bila energija 
proizvedena;

(iv) ogrevanje ali hlajenje;

(d) ali je obrat prejemal podporo za 
naložbe in ali je imela enota energije 
kakršne koli druge koristi od nacionalnega 
programa podpore ter vrsta programa 
podpore;

(c) identiteta, lokacija, trgovalno območje, 
vrsta in zmogljivost obrata, v katerem je 
bila energija proizvedena;

(e) datum, ko je obrat začel obratovati, ter (d) ali je obrat prejemal podporo za 
naložbe in ali je imela enota energije 
kakršne koli druge koristi od nacionalnega 
programa podpore ter vrsta programa 
podpore;

(f) datum in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka.

(e) datum, ko je obrat začel obratovati, ter

V potrdilih o izvoru, ki jih izdajo obrati z 
manj kot 50 kW, se lahko navedejo 
poenostavljene informacije.

(f) datum, časovni okvir ter območja 
zastoja in država izdaje ter enotna 
identifikacijska številka.

V potrdilih o izvoru, ki jih izdajo obrati z 
manj kot 50 kW, se lahko navedejo 
poenostavljene informacije.
Države članice ali imenovani pristojni 
organi vključijo informacije o odtisu 
toplogrednih plinov proizvedene energije, 
ki zajemajo emisije toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu, kot izbirno polje na 
potrdilu o izvoru. Do objave delegiranega 
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akta iz naslednjega odstavka je to polje 
obvezno.
Komisija do ... [eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi] 
sprejme delegirani akt v skladu s členom 
35 za dopolnitev te direktive z določitvijo 
načina vključitve informacij o ogljičnem 
odtisu proizvedene energije v potrdilo o 
izvoru, pri čemer se osredotoči na razvoj 
standardizirane metodologije za izračun.
“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).

Predlog spremembe 694
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v členu 19 se odstavek 7 spremeni:
7. V potrdilu o izvoru se navedejo 
najmanj:
(a) vir energije, iz katerega je bila 
energija proizvedena, ter datum začetka in 
konca njene proizvodnje;
(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na
(i) električno energijo,
(ii) plin, vključno z vodikom, ali
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(iii) ogrevanje ali hlajenje;
…
(g) informacije o odtisu toplogrednih 
plinov proizvedene energije, ki zajemajo 
emisije toplogrednih plinov v življenjskem 
ciklu.
(h) informacije o skladnosti z merili iz 
členov 29 in 29a te direktive.
[…]

Or. en

Obrazložitev

We clearly see the need to record this information or transfer it from sustainability 
certificates (SC) to the GO in order to create a single standardised tool for trading the 
climate value of energy (in other words ‘an upgraded GO’ or ‘GO+’ system). It would help 
consumers make a well-informed choice regarding their energy consumption and therefore 
decarbonise their energy mix in the most efficient and cost- effective way. At the same time 
consumers will be certain that any risk of double counting the same energy unit (certified 
both by a GO and a SC) is prevented. It would also ensure the most efficient allocation of 
renewable and low- carbon energies.This single standardised tool for trading the climate 
value of energy should be used for consumer disclosure, for all types of target compliance 
(e.g. the EU ETS and transport fuels quotas) and any other purposes (e.g. for the Union 
Database if it is deemed necessary for gases). Technical solutions enabling ‘GO+’ could be 
developed further in the standardisation process and enshrined in the GO Standard EN 
16325. The work in this area has already started in the process of the GO Standard revision. 
For example, there are proposals to complement GOs with a reference to the relevant 
sustainability certification schemes, reports and certificates produced by such schemes as 
well as indication whether the sustainability requirements are complied with. In particular, it 
is important to ensure that Member States undertake an obligation to make proposed data-
fields available for energy producers in all national GO schemes (see also our changes to 
Article 30 below) in order to harmonise and promote cross-border trade. At the same time the 
producer may have a margin of discretion on the scope of information to be provided.

Predlog spremembe 695
Ivan David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) odstavek 1 se spremeni:
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„1. Da bi končnim odjemalcem dokazale, 
kolikšen je delež oziroma količina energije 
iz obnovljivih virov in/ali delež oziroma 
količina energije iz nizkoogljičnih virov v 
mešanici energijskih virov dobavitelja 
energije in energiji, dobavljeni 
porabnikom v okviru pogodb, ki se tržijo s 
sklicevanjem na porabo energije iz 
obnovljivih virov in/ali nizkoogljičnih 
virov, države članice zagotovijo, da se 
lahko izvor energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov in nizkoogljičnih virov, 
zajamči v smislu te direktive v skladu z 
objektivnimi, jasnimi in 
nediskriminatornimi merili.“.

Or. en

Obrazložitev

Kot priznava Evropska komisija, bodo za zagon trga vodika potrebni neobnovljivi 
razogljičeni plini, kot je vodik, pridobljen iz zemeljskega plina z zajemanjem ogljika ali 
proizveden iz električne energije (na podlagi kombinacije tehnologij). Države članice bi 
morale uporabiti možnost izdaje potrdila o izvoru za tak plin. Da bi se izognili 
razdrobljenemu trgu potrdil o izvoru in spodbudili njegov razvoj, bi morala ta možnost 
postati obveznost.

Predlog spremembe 696
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) odstavek 3 se spremeni:
3. Za namene odstavka 1 potrdila o izvoru 
veljajo 12 mesecev po datumu proizvodnje 
zadevne enote energije. Države članice 
zagotovijo, da vsa potrdila o izvoru, ki niso 
bila preklicana, prenehajo veljati 
najpozneje 18 mesecev po datumu 
proizvodnje enote energije. Pri izračunu 
preostale mešanice energijskih virov 
države članice upoštevajo potrdila o 

„3. Za namene odstavka 1 potrdila o izvoru 
veljajo 12 mesecev po datumu proizvodnje 
zadevne enote energije. Države članice 
zagotovijo, da vsa potrdila o izvoru, ki niso 
bila preklicana, prenehajo veljati 
najpozneje 18 mesecev po datumu 
proizvodnje enote energije. Potrdila o 
izvoru električne energije se bodo od leta 
2025 skrajšala na en mesec, od leta 2030 



PE729.882v01-00 162/168 AM\1251599SL.docx

SL

izvoru, ki so prenehala veljati. na en teden in od leta 2035 na eno uro. 
Pri izračunu preostale mešanice energijskih 
virov države članice upoštevajo potrdila o 
izvoru, ki so prenehala veljati.

“

Or. en

((EU) 2018/2001)

Obrazložitev

Sistem potrdil o izvoru zagotavlja virtualno shranjevanje električne energije, kar omogoča, 
da se električna energija v praksi označuje kot „obnovljiva“ ne glede na njen fizični izvor. S 
tem se ohranja odvisnost od elektrarn na fosilna goriva, ki zagotavljajo storitve 
prilagodljivosti. Postopno skrajševanje življenjske dobe potrdil o izvoru električne energije na 
eno uro bo pomagalo spodbuditi naložbe v prilagodljivost na strani ponudbe, shranjevanja in 
povpraševanja po električni energiji z izkoriščanjem vseh možnih vzvodov prilagodljivosti.

Predlog spremembe 697
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Morten 
Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:

3. Za namene odstavka 1 potrdila o izvoru 
veljajo 12 mesecev po datumu proizvodnje 
zadevne enote energije. Države članice 
zagotovijo, da vsa potrdila o izvoru, ki niso 
bila preklicana, prenehajo veljati 
najpozneje 18 mesecev po datumu 
proizvodnje enote energije. Pri izračunu 
preostale mešanice energijskih virov 
države članice upoštevajo potrdila o 
izvoru, ki so prenehala veljati.

„3. Za namene odstavka 1 potrdila o izvoru 
veljajo za časovno obdobje proizvodnje 
zadevne enote energije, pri čemer je 
največja časovna enota ena ura. Države 
članice zagotovijo, da vsa potrdila o 
izvoru, ki niso bila preklicana, prenehajo 
veljati najpozneje 18 mesecev po datumu 
proizvodnje enote energije. Pri izračunu 
preostale mešanice energijskih virov 
države članice upoštevajo potrdila o 
izvoru, ki so prenehala veljati.

“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).

Predlog spremembe 698
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) v členu 19 se odstavek 11 
spremeni:
11. Države članice ne priznavajo potrdil o 
izvoru, ki jih izda tretja država, razen če je 
bil v tej tretji državi vzpostavljen združljiv 
sistem potrdil o izvoru in le v primeru 
uvoza ali izvoza energije med Unijo in to 
tretjo državo. Sistemi potrdil o izvoru, 
vzpostavljeni v tretjih državah, se štejejo 
za združljive, zlasti če je Evropska 
komisija priznala njihovo združljivost z 
zahtevami in standardi, ki se uporabljajo v 
Uniji

Or. en

Obrazložitev

Zahteve direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov glede priznavanja 
potrdil o izvoru iz tretjih držav je težko izvajati v praksi, zato jih je treba poenostaviti. Prvič, 
ni jasno, kdaj se uvoz in izvoz štejeta za neposredna. Drugič, lahko se pojavi vprašanje, ali 
naj uvoz in izvoz potekata med Unijo in tretjo državo ali med določeno državo članico in 
tretjo državo. Tretjič, zahteva po sklenjenem sporazumu med Unijo in tretjo državo je lahko v 
nekaterih primerih odveč, na primer kadar so tretje države sprejele obveznost, da svojo 
zakonodajo uskladijo z zakonodajo Unije in uporabljajo enake standarde. To bi lahko bil 
primer držav EGP ali držav energetske skupnosti. Da bi preprečili take težave, predlagamo 
ustrezno spremembo besedila člena 19. Menimo, da bi morale te spremembe okrepiti osnovno 
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načelo prostega pretoka blaga v EU v zvezi s potrdili o izvoru in zagotoviti, da bodo potrdila 
o izvoru, ki vstopijo na trg ene države članice, upravičena do čezmejne trgovine na enotnem 
trgu Unije.

Predlog spremembe 699
Ivan David

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) v odstavku 7 se doda naslednja 
točka (g):
„(g) prihranki emisij energije, določeni v 
skladu s:
(i) členom 31 za pogonska biogoriva in 
bioplin;
(ii) delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 
členom 29a(3), za obnovljiva goriva 
nebiološkega izvora in reciklirana 
ogljična goriva;
(iii) členom 29b in pomnožitvijo količine 
električne energije iz obnovljivih virov, 
dobavljene za vse načine prevoza, s 
primerjalnikom za fosilna goriva ECF(e) 
iz Priloge V;“

Or. en

Obrazložitev

Potrdila o izvoru bi morala vključevati informacije o toplogrednih plinih, da bi jih bilo 
mogoče uporabljali kot skupno „valuto“ za obveščanje o podnebni vrednosti nosilcev 
energije v življenjskem ciklu, kar bi omogočilo medsektorsko priznavanje in uporabo 
obnovljivih, nizkoogljičnih in razogljičenih plinov v politikah EU.

Predlog spremembe 700
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Pieper, Vasile Blaga

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a b (novo)
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Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 7 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ab) Točka (b) se spremeni:
(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na: „(b) ali se potrdilo o izvoru nanaša na:

(i) električno energijo, (i) električno energijo,

(ii) plin, vključno z vodikom, ali (ii) plin

(iii) ogrevanje ali hlajenje; (iii) vodik,

(iv) ogrevanje ali hlajenje;

“

Or. en

((EU) 2018/2001)

Obrazložitev

Zemeljski plin in vodik sta dve različni molekuli (ali zmes molekul v primeru zemeljskega 
plina) z različnim izvorom in različno uporabo. Pri potrdilih o izvoru je treba med njima 
razlikovati.

Predlog spremembe 701
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) v členu 19 se odstavek 12 
spremeni:
12. Država članica lahko v skladu s 
pravom Unije uvede objektivna, pregledna 
in nediskriminatorna merila za uporabo 
potrdil o izvoru v skladu z obveznostmi iz 
člena 3(9) Direktive 2009/72/ES in 
drugimi podobnimi določbami Direktive 
2009/73/ES ali drugimi določbami prava 
Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Verjetno bodo za trg s plinom v prihodnjem svežnju za trg vodika in razogljičenega plina 
določena nekatera dodatna pravila o razkritju, kot so bila oblikovana za sektor električne 
energije. Med drugim je mogoče predvideti sprejetje posebnih sprememb Direktive 
2009/73/ES o plinu (ki bodo uvedene po pregledu direktive o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov). Poleg tega bi bilo treba posodobiti sklicevanje na direktivo o električni 
energiji po sprejetju nove Direktive (EU) 2019/944 o skupnih pravilih notranjega trga 
električne energije.

Predlog spremembe 702
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a c (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 7 – točka g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) (g) emisije toplogrednih plinov v 
celotnem življenjskem ciklu zagotovljene 
energije;

Or. en

Obrazložitev

To bo z namenskimi sporazumi o dobavi omogočilo krepitev nizkoogljičnih energentov.

Predlog spremembe 703
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a d (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ad) 12a. V primeru električne energije 
država članica ne sme uvoziti ali izvoziti 
več potrdil o izvoru s tretjo državo, kot je 
rezervirana količina njenih povezovalnih 
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zmogljivosti s to tretjo državo.

Or. en

Obrazložitev

Z omejitvijo izmenjave potrdil o izvoru električne energije na rezerviran obseg medsebojnih 
povezav se želi preprečiti, da bi nekatere države izvozile količine potrdil o izvoru, ki bi bile 
veliko večje od obsega izvožene električne energije, kar bi strukturno oslabilo vrednost 
potrdil o izvoru, to pa bi škodovalo naložbam v razogljičenje evropskega elektroenergetskega 
sistema.

Predlog spremembe 704
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če mora dobavitelj električne energije za 
namene točke (a) člena 3(9) 
Direktive 2009/72/ES dokazati delež ali 
količino energije iz obnovljivih virov v 
svoji mešanici energijskih virov, to stori z 
uporabo potrdil o izvoru, razen za delež 
svoje mešanice energijskih virov, ki 
ustreza morebitnim nedokumentiranim 
komercialnim ponudbam in za katerega 
lahko dobavitelj uporabi preostalo 
mešanico energijskih virov.

Vsi dobavitelji električne energije morajo 
za namene točke (a) člena 3(9) Direktive 
2009/72/ES dokazati izvor vse električne 
energije, dobavljene končnim 
odjemalcem, vključno z deležem ali 
količino energije iz obnovljivih virov v 
svoji mešanici energijskih virov, in sicer z 
uporabo potrdil o izvoru.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji evropski sistem potrdil o izvoru ni dovolj pregleden, kar škodi celovitosti trga in 
zaupanju porabnikov v trg. Revizija direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov je zato priložnost za razširitev področja uporabe sistema z zahtevo po popolnem 
razkritju za vse vire energije z informacijami, ki so blizu realnega časa, ob upoštevanju 
pristopa certifikatov, s katerimi se lahko trguje (book and claim).
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Predlog spremembe 705
Ivan David

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 19 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če mora dobavitelj električne energije za 
namene točke (a) člena 3(9) 
Direktive 2009/72/ES dokazati delež ali 
količino energije iz obnovljivih virov v 
svoji mešanici energijskih virov, to stori z 
uporabo potrdil o izvoru, razen za delež 
svoje mešanice energijskih virov, ki 
ustreza morebitnim nedokumentiranim 
komercialnim ponudbam in za katerega 
lahko dobavitelj uporabi preostalo 
mešanico energijskih virov.

Če mora dobavitelj energije za namene 
točke (a) člena 3(9) Direktive 2009/72/ES 
dokazati delež ali količino energije iz 
obnovljivih virov v svoji mešanici 
energijskih virov, to stori z uporabo potrdil 
o izvoru, razen za delež svoje mešanice 
energijskih virov, ki ustreza morebitnim 
nedokumentiranim komercialnim 
ponudbam in za katerega lahko dobavitelj 
uporabi preostalo mešanico energijskih 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča izdajo potrdil o izvoru za vse nosilce energije, ne le za 
električno energijo. Ta določba bo povečala možnost uporabe potrdil o izvoru v drugih 
sektorjih, zlasti v prometu.


