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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je julija 2021 predložila sveženj „Pripravljeni na 55“, katerega cilj je, da se neto 
emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšajo za vsaj 55 % in doseže podnebna 
nevtralnost, kot je določeno v evropskem zelenem dogovoru. Sveženj vključuje tudi predlog, 
da bi se direktiva o energiji iz obnovljivih virov spremenila, tako da bi se v skladu s 
predlaganim ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov določil ambicioznejši cilj za EU za 
leto 2030. 

Poleg ambicioznejšega cilja predlog vsebuje tudi ukrepe za sektorje, ki so doslej napredovali 
počasneje. Njegov namen je okrepiti obstoječe ukrepe v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v 
prometnem sektorju in jih dopolniti z novimi določbami na področju gradbeništva in 
industrije. Predlog se nanaša tudi na strategijo za povezovanje energetskega sistema, 
strategijo za vodik, strategijo za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov na morju in 
strategijo za biotsko raznovrstnost.

Pripravljavec mnenja poudarja močno lokalno razsežnost proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov. Zato je pomembno, da države članice lokalne in regionalne organe v celoti vključijo v 
pripravo in izvajanje nacionalnih okoljskih in podnebnih ukrepov.

Pripravljavec mnenja meni, da bo treba za dosego nacionalnih okoljskih ciljev v prihodnjih 
letih uporabiti pomembne prehodne vire, kot je biomasa. In če naj se biomasa pridobiva in 
uporablja na trajnosten način, je nujno, da se v okviru tega pregleda določijo jasne in 
praktične opredelitve. Pripravljavec mnenja nadalje meni, da predlog Komisije o uvedbi 
načela kaskadne uporabe z delegiranim aktom ne bi bil koristen, temveč bi se lahko izkazal 
celo za škodljivega. Tak pristop bi namreč povečal stroške in upravno obremenitev, poleg 
tega pa ne upošteva lokalnih vidikov. Najboljša rešitev bi bila spodbuditi države članice, da 
razmislijo o kaskadni uporabi na način, ki ustreza njihovemu lokalnemu kontekstu.

Pripravljavec mnenja tudi meni, da lahko projekti pametnih omrežij v obmejnih regijah 
prinesejo veliko dodano vrednost čezmejnemu pristopu, saj omogočajo večjo optimizacijo 
virov ter prožnost in odpornost elektroenergetskih sistemov, zadevnim lokalnim skupnostim 
pa prinašajo širše družbene koristi.

Poleg tega meni, da bi lahko uvedba opredelitve nizkoogljičnih goriv prispevala k temu, da bi 
se ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 in nizkoogljične tehnologije začeli uporabljati kot 
alternative, ki lahko zmanjšajo emisije toplogrednih plinov ter so EU v podporo pri 
uresničevanju njenih okoljskih ciljev za leto 2050.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Evropski zeleni dogovor5 določa 
cilj, da Unija do leta 2050 postane 
podnebno nevtralna na način, ki prispeva k 
evropskemu gospodarstvu, rasti in 
ustvarjanju delovnih mest. Navedeni cilj in 
cilj 55-odstotnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2030, kot je 
določen v načrtu za uresničitev podnebnih 
ciljev6 do leta 2030, ki sta ga potrdila 
Evropski parlament7 in Evropski svet8, 
zahtevata energetski prehod in bistveno 
večje deleže obnovljivih virov energije v 
povezanem energetskem sistemu.

(1) Evropski zeleni dogovor5 določa 
cilj, da Unija najpozneje do leta 2050 
postane podnebno nevtralna na način, ki 
prispeva k trajnostnosti evropskega 
gospodarstva, varstvu okolja, družbenemu 
razvoju, rasti in ustvarjanju delovnih mest, 
hkrati pa se spoprijema s podnebnimi 
spremembami. Navedeni cilj in cilj 55-
odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030, kot je določen v 
Uredbi (EU) 2021/1119 (evropska 
podnebna pravila), zahtevata energetski 
prehod in bistveno večje deleže obnovljivih 
virov energije v povezanem energetskem 
sistemu.

_________________ _________________
5 Sporočilo Komisije COM(2019) 640 
final z dne 11. decembra 2019, Evropski 
zeleni dogovor.

5 Sporočilo Komisije COM(2019)0640 z 
dne 11. decembra 2019, Evropski zeleni 
dogovor.

6 Sporočilo Komisije 
COM(2020) 562 final z dne 
17. septembra 2020, Krepitev evropskih 
podnebnih ambicij do leta 2030 – 
Vlaganje v podnebno nevtralno 
prihodnost v korist naših državljanov.
7 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru (2019/2956(RSP)).
8 Sklepi Evropskega sveta z dne 
11. decembra 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7341/1011-12-20-euco-conclusions-sl.pdf.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Energija iz obnovljivih virov ima (2) Energija iz obnovljivih virov ima 
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ključno vlogo pri uresničevanju 
evropskega zelenega dogovora in 
doseganju podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, saj energetski sektor prispeva 
več kot 75 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Z zmanjšanjem navedenih 
emisij toplogrednih plinov energija iz 
obnovljivih virov prispeva tudi k reševanju 
okoljskih izzivov, kot je izguba biotske 
raznovrstnosti.

ključno vlogo pri uresničevanju 
evropskega zelenega dogovora in 
doseganju podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, saj energetski sektor prispeva 
več kot 75 % vseh emisij toplogrednih 
plinov v Uniji. Z zmanjšanjem navedenih 
emisij toplogrednih plinov energija iz 
obnovljivih virov prispeva tudi k reševanju 
okoljskih izzivov, kot je izguba biotske 
raznovrstnosti, ter k splošnemu izboljšanju 
okoljskih pogojev in preprečevanju 
ekstremnih vremenskih pojavov, kot so 
suše in poplave.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Okrepiti bi bilo treba vlogo 
lokalnih skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov kot orodja za 
spodbujanje široke uporabe obnovljivih 
virov energije. Pobude za (skupno) lastno 
proizvodnjo in (skupno) lastno porabo v 
bivališčih in na ravni okrožij bi bilo treba 
olajšati z zmanjšanjem števila potrebnih 
dovoljenj, upravnih težav oziroma drugih 
dejavnikov, ki ovirajo dostop do omrežja, 
znižanjem omrežnin in spodbujanjem 
uvajanja tehnologij, kot so tehnologije na 
področju solarne, termalne, fotovoltaične, 
vetrne in geotermalne energije, in 
zagotavljanjem dostopa do finančnih 
sredstev EU. V ta namen so Komisija in 
države članice pozvane, naj prek svojih 
načrtov v zvezi s kohezijsko politiko 
spodbujajo financiranje infrastrukture in 
instrumentov, ki bodo te procese podprli.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Proizvodnja energije iz obnovljivih 
virov pogosto poteka na lokalni ravni in je 
odvisna od regionalnih malih in srednjih 
podjetij, zato bi morale države članice 
lokalne in regionalne organe v celoti 
vključiti v določanje ciljev in podpornih 
ukrepov politike.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Spodbujanje lastne proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov zmanjšuje 
energetsko odvisnost Unije in njeno 
potrebo, da uvaža fosilna goriva, kar 
povečuje njeno energetsko varnost.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) Približno 35 milijonov Evropejcev 
trpi energijsko revščino1a, zato morajo 
politike na področju energije iz 
obnovljivih virov igrati pomembno vlogo 
pri vsaki strategiji za spoprijemanje z 
energijsko revščino in ranljivostjo 
odjemalcev.
_________________
1a Priporočilo Komisije (EU) 2020/1563 z 
dne 14. oktobra 2020 o energijski revščini.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
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Uvodna izjava 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) Države članice bi zato morale 
poskrbeti, da se uvedejo spodbude in 
proaktivne politike za lažje uvajanje 
učinkovite proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov ter ogrevanja in 
hlajenja, in sicer ne le v gospodinjstvih s 
srednjimi in visokimi dohodki, temveč tudi 
in zlasti v gospodinjstvih z nizkimi 
dohodki, ki jim grozi energijska revščina, 
pri čemer je treba posebno pozornost 
nameniti tistim, ki se nahajajo na redko 
poseljenih območjih.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2f) Organe upravljanja se poziva, naj 
spodbujajo uporabo celostnih teritorialnih 
naložb in projektov lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, da bi vzpostavili pristope 
od spodaj navzgor za razvoj lokalnih 
energetskih skupnosti in projektov na 
področju energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2g) Vključiti je treba različne vrste 
obnovljivih virov energije, ki so na voljo. 
Njihovo uporabo bi bilo treba spodbujati 
tudi z ustanavljanjem skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
energetskih skupnosti državljanov, ki si 
tako z vidika udeležencev v skupnosti kot z 
vidika upravljavcev distribucijskih omrežij 
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prizadevajo za socialno in okoljsko 
trajnostnost.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2h) Pristojni organi bi morali določiti 
poenostavljena pravila in upravne 
postopke za male proizvajalce energije iz 
obnovljivih virov in lokalne energetske 
skupnosti, da ne bi bili izpostavljeni 
diskriminatornim upravnim bremenom.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2i) Države članice bi morale 
vzpostaviti namenske sheme finančne 
podpore za lokalne energetske skupnosti, 
zlasti v fazah načrtovanja in 
vzpostavljanja, ter uvesti tehnične 
informativne in usmerjevalne sestanke, da 
bi podprle te skupnosti in spodbujale 
inovativne strukture lastništva.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Direktiva (EU) 2018/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta9 določa 
zavezujoč cilj Unije, da do leta 2030 
doseže vsaj 32-odstotni delež energije iz 
obnovljivih virov v bruto končni porabi 
energije Unije. V skladu z načrtom za 

(3) Direktiva (EU) 2018/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta9 določa 
zavezujoč cilj Unije, da do leta 2030 
doseže vsaj 32-odstotni delež energije iz 
obnovljivih virov v bruto končni porabi 
energije Unije. V skladu z načrtom za 
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uresničitev podnebnih ciljev bi se moral 
delež energije iz obnovljivih virov v bruto 
končni porabi energije do leta 2030 
povečati na 40 %, da bi se dosegel cilj 
Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov10. Zato je treba cilj iz člena 3 
navedene direktive povečati.

uresničitev podnebnih ciljev bi se moral 
delež energije iz obnovljivih virov v bruto 
končni porabi energije do leta 2030 
povečati na vsaj 45 %, da bi se dosegel cilj 
Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, kot je določeno v evropskih 
podnebnih pravilih10. Zato je treba cilj iz 
člena 3 navedene direktive povečati in ga 
dopolniti z določenimi nacionalnimi cilji, 
saj so dokazano učinkoviti pri 
zagotavljanju gotovosti za vlagatelje in 
spodbujanju stalnega razvoja tehnologij, 
ki proizvajajo energijo iz vseh vrst 
obnovljivih virov. 

__________________ __________________
9 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

9 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

10 Točka 3 sporočila Komisije 
COM(2020) 562 final z dne 
17. septembra 2020, Krepitev evropskih 
podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje 
v podnebno nevtralno prihodnost v korist 
naših državljanov.

10 Točka 3 sporočila Komisije 
COM(2020)0562 z dne 
17. septembra 2020, Krepitev evropskih 
podnebnih ambicij do leta 2030 – Vlaganje 
v podnebno nevtralno prihodnost v korist 
naših državljanov.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Mednarodna agencija za energijo 
je Evropski uniji v luči ruske invazije na 
Ukrajino predložila načrt v desetih 
točkah, s katerim bi lahko odvisnost od 
ruske dobave zmanjšali za več kot tretjino, 
hkrati pa podprli evropski zeleni dogovor 
in izvedli hiter, odločnejši in jasnejši 
energetski prehod. Agencija je med 
drugim priporočila, naj se za proizvodnjo 
električne energije v največji možni meri 
uporablja bioenergija. Evropska komisija 
pa je v zvezi s tem poleg tega objavila 
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sporočilo z naslovom „REPowerEU: 
skupni evropski ukrepi za cenovno 
dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj 
trajnostno energijo“, v katerem poziva, 
naj se cilj za biometan iz svežnja 
„Pripravljeni na 55“ podvoji, da bo 
proizvodnja biometana do leta 2030 
znašala 35 milijard kubičnih metrov na 
leto. Države članice so pozvane, da 
finančna sredstva prek svojih strateških 
načrtov SKP usmerjajo v biometan, 
proizveden iz trajnostnih virov biomase, 
med drugim zlasti iz kmetijskih odpadkov 
in ostankov. Pri razogljičenju Evrope in 
doseganju njene energetske avtonomije je 
zato treba okrepiti in spodbujati vlogo 
kmetijske in gozdne biomase kot 
trajnostnega, obnovljivega in lokalnega 
vira energije.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Znanstveni dokazi vedno znova 
kažejo, da so prihranki energije, 
energijska učinkovitost in energija iz 
obnovljivih virov med ključnimi dejavniki 
za doseganje gospodarstva z ničelnimi 
neto emisijami toplogrednih plinov. V 
skladu s priporočilom Komisije z dne 
28. septembra 2021 o energijski 
učinkovitosti na prvem mestu: od načel do 
prakse – smernice in primeri za njihovo 
izvajanje pri sprejemanju odločitev 
v sektorju energije in širše bi morala ta 
direktiva temeljiti na celostnem pristopu 
in spodbujati energijsko najučinkovitejši 
obnovljivi vir energije za kateri koli sektor 
in njegovo uporabo ter spodbujati 
učinkovitost sistema, tako da bi bilo za 
različne gospodarske dejavnosti potrebne 
čim manj energije.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Eden od petih ciljev kohezijske 
politike za obdobje 2021–2027 je doseči, 
da bo Evropa postala bolj zelena, in sicer 
s spodbujanjem naložb v čisto energijo, 
krožno gospodarstvo, blažitev podnebnih 
sprememb in trajnostni promet. Sredstva 
kohezijske politike bi zato morala biti 
usmerjena v preprečevanje povečevanja 
razlik, pomoč regijam, ki nosijo največje 
breme prehoda, spodbujanje naložb v 
infrastrukturo in usposabljanje delavcev 
na področju novih tehnologij, tako da 
nihče ne bo zapostavljen.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) Komisija in države članice bi 
morale prek pristopa od spodaj navzgor 
vključiti regionalne, lokalne in 
teritorialne organe, da bodo postali cilji 
evropskega zelenega dogovora bolj 
dosegljivi. V ta namen bo ključnega 
pomena okrepiti upravljanje na več 
ravneh, da se bosta s pritegnitvijo 
državljanov in lokalnih akterjev povečala 
ambicioznost in ukrepanje na lokalni 
ravni.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(3e) ESRR bo moral podpirati 
spodbujanje energijske učinkovitosti in 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
spodbujati energijo iz obnovljivih virov, 
razvoj pametnih energetskih sistemov in 
omrežij ter spodbujati trajnostno, 
multimodalno in urbano mobilnost kot del 
prehoda na gospodarstvo z ničelno 
stopnjo neto emisij; ESS+ pa mora 
prispevati k izboljšanju sistemov 
izobraževanja in usposabljanja za 
prilagoditev veščin in kvalifikacij, 
izpopolnjevanju za vse, vključno z delovno 
silo, in ustvarjanju novih delovnih mest v 
sektorjih, povezanih z okoljem, 
podnebjem, energijo, krožnim 
gospodarstvom ter biogospodarstvom 
(člen 4 uredbe o ESS+).

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3f) Komisija bi morala pri 
ocenjevanju nacionalnih načrtov za 
bioenergijo oceniti, ali so skladni z 
zakonodajo in zavezami Unije na 
področju okolja in podnebja, ter njihov 
prispevek k njim.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3g) Proizvodnja energije iz obnovljivih 
virov ima močno lokalno razsežnost. Zato 
je pomembno, da države članice lokalne 
in regionalne organe v celoti vključijo v 
pripravo in izvajanje nacionalnih 
okoljskih in podnebnih ukrepov, 
zagotovijo neposreden dostop do 
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finančnih sredstev in spremljajo napredek 
pri sprejetih ukrepih. Kadar je to 
ustrezno, bi morale države članice 
prispevke, podane na lokalni in regionalni 
ravni, vključiti v svoje nacionalne 
energetske in podnebne načrte.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Priznava pomembno vlogo 
kohezijske politike pri pomoči otoškim 
regijam pri doseganju njihovih ciljev 
podnebne nevtralnosti, ob upoštevanju 
dodatnih stroškov, povezanih s sektorji, 
kot sta energetika in promet, ter vpliv 
mobilne tehnologije na njihove energetske 
sisteme, ki zahtevajo sorazmerno velike 
naložbe v upravljanje nestalnih 
obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3i) Poudarja, da se najbolj oddaljene 
otoške regije, tako kot najbolj oddaljene 
regije, zaradi svoje majhnosti in izoliranih 
energetskih sistemov soočajo z velikim 
izzivom pri oskrbi z energijo, saj so za 
proizvodnjo električne energije, prevoz in 
ogrevanje na splošno odvisne od uvoza 
fosilnih goriv.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
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Uvodna izjava 3 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3j) Meni, da bi morala biti uporaba 
energije iz obnovljivih virov, vključno z 
energijo plimovanja, prednostna naloga, 
in da bi lahko otokom prinesla znatne 
koristi, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
potrebe lokalnih skupnosti, k čemur spada 
tudi ohranjanje tradicionalne arhitekture 
otokov in lokalnih habitatov; zato poziva, 
naj se podpre razvoj široke palete 
obnovljivih virov energije glede na 
njihove geografske značilnosti; pozdravlja 
programe za zeleni vodik, ki so jih začeli 
izvajati otoki.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Vse bolj se priznava potreba po 
uskladitvi politik bioenergije z načelom 
kaskadne uporabe biomase11, da se 
zagotovi pravičen dostop do trga surovin 
za biomaso za razvoj inovativnih bioloških 
rešitev z visoko dodano vrednostjo in 
trajnostnega krožnega biogospodarstva. 
Zato bi morale države članice pri razvoju 
programov podpore za bioenergijo 
upoštevati razpoložljivo trajnostno oskrbo 
z biomaso za energetsko in neenergetsko 
uporabo ter vzdrževanje nacionalnih 
gozdnih ponorov ogljika in ekosistemov, 
pa tudi načel krožnega gospodarstva in 
kaskadne uporabe biomase ter hierarhijo 
ravnanja z odpadki iz 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta12. V ta namen ne bi 
smeli podpirati proizvodnje energije iz 
hlodov za žago, furnirskih hlodov, štorov 
in korenin ter se izogibati spodbujanju 
uporabe kakovostnega okroglega lesa za 
energijo, razen v natančno opredeljenih 

(4) Zato bi morale države članice pri 
razvoju programov podpore za bioenergijo 
upoštevati razpoložljivo trajnostno oskrbo 
z biomaso za energetsko in neenergetsko 
uporabo ter vzdrževanje nacionalnih 
gozdnih ponorov ogljika in ekosistemov, 
vključno s preprečevanjem požarov v 
naravi, pa tudi zagotavljati varstvo biotske 
raznovrstnosti in krepitev načel krožnega 
gospodarstva in kaskadne uporabe biomase 
ter hierarhijo ravnanja z odpadki iz 
Direktive 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta12. Po drugi strani pa je 
treba pri opredelitvi nadaljnjih posledic 
načela kaskadne uporabe priznati 
nacionalne posebnosti, ki države članice 
usmerjajo pri oblikovanju programov 
podpore. Prednostna možnost bi morala 
biti preprečevanje nastajanja odpadkov, 
ponovna uporaba in recikliranje odpadkov. 
Države članice ne bi smele uvajati 
programov podpore, ki bi bili v nasprotju s 
cilji o obdelavi odpadkov in bi povzročili 
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okoliščinah. V skladu z načelom kaskadne 
uporabe bi bilo treba lesno biomaso 
uporabljati glede na njeno najvišjo 
ekonomsko in okoljsko dodano vrednost 
po naslednjem prednostnem vrstnem 
redu: (1) lesni proizvodi, (2) podaljšanje 
njihove življenjske dobe, (3) ponovna 
uporaba, (4) recikliranje, (5) bioenergija 
in (6) odstranjevanje. Kadar nobena 
druga uporaba lesne biomase ni 
ekonomsko upravičena ali okoljsko 
ustrezna, energijska predelava pomaga 
zmanjšati proizvodnjo energije iz 
neobnovljivih virov. Programi podpore za 
bioenergijo držav članic bi zato morali biti 
usmerjeni v tiste surovine, za katere 
obstaja majhna tržna konkurenca s 
sektorji materialov ter katerih 
pridobivanje je pozitivno za podnebje in 
biotsko raznovrstnost, da bi se izognili 
negativnim spodbudam za netrajnostne 
bioenergetske poti, kot je opredeljeno v 
poročilu Skupnega raziskovalnega 
središča z naslovom „The use of woody 
biomass for energy production in the EU“ 
(Uporaba lesne biomase za proizvodnjo 
energije v EU)13. Po drugi strani pa je treba 
pri opredelitvi nadaljnjih posledic načela 
kaskadne uporabe priznati nacionalne 
posebnosti, ki države članice usmerjajo pri 
oblikovanju programov podpore. 
Prednostna možnost bi morala biti 
preprečevanje nastajanja odpadkov, 
ponovna uporaba in recikliranje odpadkov. 
Države članice ne bi smele uvajati 
programov podpore, ki bi bili v nasprotju s 
cilji o obdelavi odpadkov in bi povzročili 
neučinkovito uporabo odpadkov, ki jih je 
mogoče reciklirati. Poleg tega države 
članice od leta 2026 za zagotovitev 
učinkovitejše uporabe bioenergije ne bi 
smele več podpirati elektrarn, razen če so 
obrati v regijah s posebnim statusom 
glede prehoda s fosilnih goriv ali če obrati 
uporabljajo zajemanje in shranjevanje 
ogljika.

neučinkovito uporabo odpadkov, ki jih je 
mogoče reciklirati.

__________________ __________________
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11 Cilj načela kaskadne uporabe je doseči 
učinkovito rabo virov pri uporabi biomase 
z dajanjem prednosti uporabi materialov 
iz biomase pred uporabo energije, kadar 
je to mogoče, s čimer se poveča količina 
biomase, ki je na voljo v sistemu. V skladu 
z načelom kaskadne uporabe bi bilo treba 
lesno biomaso uporabljati glede na njeno 
najvišjo ekonomsko in okoljsko dodano 
vrednost po naslednjem prednostnem 
vrstnem redu: (1) lesni proizvodi, (2) 
podaljšanje njihove življenjske dobe, (3) 
ponovna uporaba, (4) recikliranje, (5) 
bioenergija in (6) odstranjevanje.
12 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 
22.11.2008, str. 3).

12 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o odpadkih in 
razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 
22.11.2008, str. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi hitre rasti in naraščajoče 
stroškovne konkurenčnosti lahko 
proizvodnja električne energije iz 
obnovljivih virov zadosti vse večjemu 
deležu povpraševanja po energiji, na 
primer z uporabo toplotnih črpalk za 
ogrevanje prostorov ali industrijskih 
postopkov pri nizkih temperaturah, 
električnih vozil za prevoz ali električnih 
peči v nekaterih industrijskih panogah. 
Električna energija iz obnovljivih virov se 
lahko uporablja tudi za proizvodnjo 
sintetičnih goriv za porabo v prometnih 
sektorjih, ki jih je težko razogljičiti, kot sta 
letalski in pomorski promet. Okvir za 
elektrifikacijo mora omogočiti trdno in 
učinkovito usklajevanje ter razširiti tržne 

(5) Zaradi hitre rasti in naraščajoče 
stroškovne konkurenčnosti lahko 
proizvodnja električne energije iz 
obnovljivih virov zadosti vse večjemu 
deležu povpraševanja po energiji, na 
primer z uporabo toplotnih črpalk za 
ogrevanje prostorov ali industrijskih 
postopkov pri nizkih temperaturah, 
električnih vozil za prevoz ali električnih 
peči v nekaterih industrijskih panogah. 
Električna energija iz obnovljivih virov se 
lahko uporablja tudi za proizvodnjo 
sintetičnih goriv za porabo v prometnih 
sektorjih, ki jih je težko razogljičiti, kot sta 
letalski in pomorski promet. Okvir za 
elektrifikacijo mora omogočiti trdno in 
učinkovito usklajevanje ter razširiti tržne 
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mehanizme, da bodo ustrezali ponudbi in 
povpraševanju v prostoru in času, 
spodbudili naložbe v prožnost in pomagali 
vključiti velike deleže spremenljive 
proizvodnje obnovljivih virov energije. 
Države članice bi zato morale zagotoviti, 
da se bo uvajanje električne energije iz 
obnovljivih virov še naprej povečevalo 
dovolj hitro, da bo zadostilo naraščajočemu 
povpraševanju. V ta namen bi morale 
države članice vzpostaviti okvir, ki bi 
vključeval mehanizme, združljive s trgom, 
za odpravo preostalih ovir pri zagotavljanju 
varnih in ustreznih elektroenergetskih 
sistemov, primernih za visoko raven 
energije iz obnovljivih virov, ter objektov 
za skladiščenje, ki so v celoti vključeni v 
elektroenergetski sistem. Ta okvir zlasti 
obravnava preostale ovire, vključno z 
nefinančnimi, kot so nezadostni digitalni 
in človeški viri organov za obravnavo vse 
večjega števila vlog za izdajo dovoljenj.

mehanizme, da bodo ustrezali ponudbi in 
povpraševanju v prostoru in času, 
spodbudili naložbe v prožnost, 
shranjevanje energije in prilagajanje 
odjema ter pomagali vključiti velike deleže 
spremenljive proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije. Ta okvir mora poleg tega 
upoštevati obstoječe regionalne razlike in 
posebnosti posameznih regij ter podpirati 
stroškovno učinkovite rešitve, s pomočjo 
katerih bodo lahko zmanjšani stroški 
energije za državljane in podjetja v 
Evropi. Države članice bi zato morale ob 
upoštevanju načela „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“ zagotoviti, 
da se bo uvajanje električne energije iz 
obnovljivih virov še naprej povečevalo 
dovolj hitro, da bo zadostilo naraščajočemu 
povpraševanju. V ta namen bi morale 
države članice vzpostaviti okvir, ki bi 
vključeval mehanizme, združljive s trgom, 
za odpravo preostalih ovir pri zagotavljanju 
varnih in ustreznih elektroenergetskih 
sistemov, primernih za visoko raven 
energije iz obnovljivih virov, ter objektov 
za skladiščenje, ki so v celoti vključeni v 
elektroenergetski sistem. Ta okvir zlasti 
obravnava preostale ovire za popolno 
vključitev obnovljivih virov energije, ki jih 
ni mogoče načrtovati, v elektroenergetski 
sistem ter za proces razogljičenja 
elektrarn, in sicer z jamčenjem 
razpoložljivosti tržnih instrumentov, ki 
zagotavljajo dolgoročne cenovne signale 
za naložbene odločitve, vključno z 
naložbami v ustreznost, stabilnost in 
prožnost sistema na podlagi 
konkurenčnosti, preglednih in 
nediskriminatornih postopkov zbiranja 
ponudb, ki omogočajo plačilo izbranih 
prejemnikov pogodb na podlagi tržnih 
cen. Ta okvir obravnava tudi nefinančne 
ovire, kot so nezadostni digitalni in 
človeški viri organov za obravnavo vse 
večjega števila vlog za izdajo dovoljenj.

Predlog spremembe 25
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Komisija naj predloži smernice, ki 
bodo državam članicam v pomoč pri 
odpravljanju upravnih ovir, zlasti za 
poenostavitev in pospešitev postopkov za 
izdajo dovoljenj za projekte na področju 
energije iz obnovljivih virov, vključno s 
ključnimi kazalniki uspešnosti za ocenitev 
njihovega napredka. Če naj se obnovljivi 
viri energije začnejo čim prej uporabljati 
in s tem dosežejo cilji iz te direktive, je 
nujno, da se upravni postopki za izdajo 
dovoljenj poenostavijo ter da imajo organi 
na voljo zadostne digitalne in človeške 
vire.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Pri izračunu deleža obnovljivih 
virov energije v državi članici bi bilo treba 
goriva iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora upoštevati v sektorju, v katerem se 
porabijo (električna energija, ogrevanje in 
hlajenje ali promet). Da bi se izognili 
dvojnemu štetju, se električna energija iz 
obnovljivih virov, ki se uporablja za 
proizvodnjo teh goriv, ne bi smela šteti. To 
bi privedlo do uskladitve pravil za 
obračunavanje za ta goriva v celotni 
Direktivi, ne glede na to, ali se štejejo za 
skupni cilj glede energije iz obnovljivih 
virov ali za kateri koli podcilj. Prav tako bi 
omogočilo štetje dejanske porabljene 
energije ob upoštevanju izgub energije v 
procesu proizvodnje navedenih goriv. 
Poleg tega bi omogočila obračunavanje 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, uvoženih v Unijo in porabljenih v 

(6) Pri izračunu deleža obnovljivih 
virov energije v državi članici bi bilo treba 
goriva iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora upoštevati v sektorju, v katerem se 
porabijo (električna energija, ogrevanje in 
hlajenje ali promet). Da bi se izognili 
dvojnemu štetju, se električna energija iz 
obnovljivih virov, ki se uporablja za 
proizvodnjo teh goriv, ne bi smela šteti. To 
bi privedlo do uskladitve pravil za 
obračunavanje za ta goriva v celotni 
direktivi, ne glede na to, ali se štejejo za 
skupni cilj glede energije iz obnovljivih 
virov ali za kateri koli podcilj. Prav tako bi 
omogočilo štetje dejanske porabljene 
energije ob upoštevanju izgub energije v 
procesu proizvodnje navedenih goriv. 
Poleg tega bi omogočilo obračunavanje 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, uvoženih v Unijo in porabljenih v 
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Uniji. Uniji. Kadar se obnovljiva goriva 
nebiološkega izvora porabijo v državi 
članici, ki ni država članica, v kateri so 
bila proizvedena, bi bilo treba za 
nadomestilo stroškov, ki jih je imela 
država članica proizvajalka, in da se ne bi 
odvračalo od naložb, določiti pravila, v 
skladu s katerimi bi se lahko vsaj 
minimalna količina goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, porabljena v 
državi članici, upoštevala pri deležu 
končne bruto porabe energije iz 
obnovljivih virov v državi članici, v kateri 
so bila proizvedena.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sodelovanje držav članic pri 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov 
je lahko v obliki statističnih prenosov, 
programov podpore ali skupnih projektov. 
Omogoča stroškovno učinkovito uporabo 
energije iz obnovljivih virov po vsej 
Evropi in prispeva k povezovanju trgov. 
Kljub njegovemu potencialu je bilo 
sodelovanje zelo omejeno, kar je privedlo 
do neoptimalnih rezultatov v smislu 
učinkovitosti pri povečanju obnovljivih 
virov energije. Zato bi morale biti države 
članice zavezane preskusiti sodelovanje z 
izvajanjem pilotnega projekta. Projekti, ki 
se financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129414, bi za zadevne 
države članice to obveznost izpolnili.

(7) Sodelovanje držav članic pri 
spodbujanju energije iz obnovljivih virov, 
ki vključuje lokalne in regionalne organe, 
je lahko v obliki statističnih prenosov, 
programov podpore ali skupnih projektov. 
Omogoča stroškovno učinkovito uporabo 
energije iz obnovljivih virov po vsej 
Evropi in prispeva k povezovanju trgov. 
Kljub njegovemu potencialu je bilo 
sodelovanje zelo omejeno, kar je privedlo 
do neoptimalnih rezultatov v smislu 
učinkovitosti pri povečanju deleža 
obnovljivih virov energije. Projekti 
pametnih omrežij v obmejnih regijah 
lahko čezmejnemu pristopu prinesejo 
veliko dodano vrednost, saj omogočajo 
večjo optimizacijo virov ter prožnost in 
odpornost elektroenergetskih sistemov, 
zadevnim lokalnim skupnostim pa 
prinašajo širše družbene koristi. Zato bi 
morale biti države članice zavezane 
preskusiti sodelovanje z izvajanjem 
pilotnega projekta. Projekti, ki se 
financirajo z nacionalnimi prispevki v 
okviru mehanizma Unije za financiranje 
energije iz obnovljivih virov, 
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vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) 2020/129414, bi za zadevne 
države članice to obveznost izpolnili.

__________________ __________________
14 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).

14 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).

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Vsaka država članica bi morala 
vzpostaviti postopek, da bi se lahko vsi 
ustrezni nacionalni, regionalni in lokalni 
organi med seboj usklajevali pri 
predhodnem načrtovanju kratko-, 
srednje- in dolgoročnih scenarijev 
uvajanja energije iz obnovljivih virov. Da 
bi zagotovile izvajanje pristopa od spodaj 
navzgor, bi morale države članice od 
regionalnih in lokalnih organov zahtevati, 
da izvedejo celovit lokalni popis in 
načrtovanje energije iz obnovljivih virov, 
manjše občine pa spodbujati, da to storijo 
prostovoljno.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Potrebni so točni podatki in 
informacije na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, da bodo lahko prispevali k 
prehodu na energetski sistem, ki bo 
temeljil na tehnologijah na področju 
energije iz obnovljivih virov. Te podatke je 
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mogoče pridobiti iz več virov, od pametnih 
naprav do sistemov za opazovanje Zemlje, 
kot je Copernicus, in opazovalne skupine 
za podeželje, ki bo ustanovljena v 
kratkem.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Ukrepi na vseh področjih politik 
EU morajo biti usmerjeni v doseganje 
novih podnebnih ciljev in privesti do 
podnebne nevtralnosti. Kot to velja za 
kohezijsko politiko, ki že več kot 20 let 
prispeva k razogljičenju gospodarstva, 
hkrati pa je model in zagotavlja primere 
dobre prakse, ki se lahko odražajo v 
drugih razsežnostih politike, kot je 
sprememba te direktive. Kohezijska 
politika ne ponuja le naložbenih 
priložnosti za odzivanje na lokalne in 
regionalne potrebe prek evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, 
temveč zagotavlja tudi celovit okvir 
politike za zmanjšanje razlik v razvoju 
med evropskimi regijami in jim pomaga 
pri reševanju več izzivov pri njihovem 
razvoju, med drugim prek varstva okolja, 
visokokakovostnih delovnih mest ter 
pravičnega, vključujočega in trajnostnega 
razvoja.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7d) Potrebna je dodatna prožnost, da 
se bodo lahko nacionalne okoliščine, 
opredeljene v ocenah učinka.
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7e) Lokalni in regionalni organi imajo 
v integriranih in decentraliziranih 
energetskih sistemih ključno vlogo. Zato 
bi morala Komisija podpirati čezmejno 
sodelovanje regionalnih in lokalnih 
organov, tako da bi jim pomagala 
vzpostaviti mehanizme sodelovanja, 
vključno z evropskim združenjem za 
teritorialno sodelovanje (EZTS).

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7f) Prehod na podnebno nevtralnost 
mora biti pravičen in vključujoč, s 
posebnim poudarkom na ljudeh, ki živijo 
na podeželskih in oddaljenih območjih, 
zlasti pa na območjih, ki ta prehod najbolj 
občutijo, pri čemer je treba preprečiti 
povečanje regionalnih razlik ter okrepiti 
vlogo delavcev ter lokalnih in regionalnih 
skupnosti. Poleg tega je treba v procesu 
prehoda v celoti upoštevati posebnosti 
vseh regij, kot so opredeljene v členu 174 
PDEU, zlasti z osredotočanjem na 
podeželska območja, območja, ki občutijo 
industrijski prehod, in regije, ki so hudo 
in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, da se 
zagotovi splošno skladen razvoj vseh 
območij. V zvezi s tem bi morali 
nacionalni načrti vključevati posebnosti 
njihovih regij, da bi se lahko spopadli s 
podnebno krizo in povečali odpornost 
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lokalnih skupnosti.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7g) Otoki, majhni otoki ter najbolj 
oddaljene in obrobne regije imajo 
ogromen potencial za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov in so strateški 
laboratoriji za izvajanje inovativnih 
političnih rešitev in tehničnih ukrepov za 
dosego energetskega prehoda in 
zmanjšanje emisij CO2, s čimer utirajo pot 
v energetsko neodvisnost, tako da lahko 
igrajo ključno vlogo pri raziskavah na 
področju podnebnih sprememb in biotske 
raznovrstnosti ter postanejo zgled za 
preostalo Unijo. Ti otoki in regije bi 
morali imeti dostop do zadostnih 
gospodarskih virov in ustreznega 
usposabljanja, da bi lahko uvedli celostne, 
sektorske in inovativne ukrepe za 
trajnostno infrastrukturo in lokalni 
gospodarski razvoj.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7h) Evropski mehanizmi financiranja, 
kot sta instrument za povezovanje Evrope 
in sklad za inovacije, bi morali financirati 
tudi čezmejne projekte manjšega obsega 
ter čezmejne povezave med državami 
članicami in regijami.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
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Uvodna izjava 7 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7i) Kohezijska politika zagotavlja 
večjo skladnost in usklajenost med 
kohezijsko politiko in drugimi 
zakonodajnimi področji EU, tako da 
izboljšuje vključevanje podnebnih vidikov 
v politike, oblikuje učinkovitejše politike 
na podlagi virov, zagotavlja namensko 
financiranje EU ter tako izboljšuje 
izvajanje podnebnih politik na terenu.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7j) Nadvse pomembno je, da se pri 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo v celoti spoštujejo načela 
upravljanja na več ravneh in načela 
partnerstva, saj imajo lokalni in 
regionalni organi neposredne pristojnosti 
na področju okolja in podnebnih 
sprememb ter izvajajo 90 % ukrepov za 
prilagajanje na podnebne spremembe in 
70 % ukrepov za njihovo blažitev. Poleg 
tega ti organi tudi razvijajo ukrepe, s 
katerimi želijo med državljani spodbujati 
podnebju prijazno vedenje, vključno z 
ukrepi, ki so povezani z ravnanjem z 
odpadki, pametno mobilnostjo, 
trajnostnimi stanovanji in porabo 
energije.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Strategija EU za proizvodnjo (8) Strategija EU za proizvodnjo 
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energije iz obnovljivih virov na morju 
uvaja ambiciozen cilj 300 GW energije iz 
vetra na morju in 40 GW oceanske energije 
v vseh morskih bazenih Unije do leta 2050. 
Za zagotovitev te spremembe bodo morale 
države članice čezmejno sodelovati na 
ravni morskih bazenov. Zato bi morale 
države članice skupaj opredeliti količino 
proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
na morju, ki se bo uporabljala v vsakem 
morskem bazenu do leta 2050, z vmesnimi 
koraki v letih 2030 in 2040. Ti cilji bi se 
morali odražati v posodobljenih 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtih, ki bodo predloženi v letih 2023 
in 2024 v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1999. Države članice bi 
morale pri določanju količine upoštevati 
potencial energije iz obnovljivih virov na 
morju vsakega morskega bazena, varstvo 
okolja, prilagajanje podnebnim 
spremembam in druge rabe morja ter cilje 
Unije glede razogljičenja. Poleg tega bi 
morale države članice vse bolj razmisliti o 
možnosti kombiniranja proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov na morju s 
prenosnimi vodi, ki povezujejo več držav 
članic, v obliki hibridnih projektov ali 
pozneje v bolj zazankanem omrežju. To bi 
omogočilo pretok električne energije v 
različne smeri, s čimer bi kar najbolj 
povečali socialno-ekonomsko blaginjo, 
optimizirali infrastrukturne izdatke in 
omogočili bolj trajnostno rabo morja.

energije iz obnovljivih virov na morju 
uvaja ambiciozen cilj 300 GW energije iz 
vetra na morju in 40 GW oceanske energije 
v vseh morskih bazenih Unije do leta 2050. 
Za zagotovitev te spremembe bodo morale 
države članice in njihovi ustrezni 
regionalni in lokalni organi čezmejno 
sodelovati na ravni morskih bazenov. Zato 
bi morale države članice ter njihovi 
ustrezni regionalni in lokalni akterji v 
svojih pomorskih prostorskih načrtih 
skupaj opredeliti in nameniti ustrezen 
prostor količini proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov na morju, ki se bo 
uporabljala v vsakem morskem bazenu do 
leta 2050, z vmesnimi koraki v letih 2030 
in 2040. Ti cilji bi se morali odražati v 
posodobljenih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtih, ki bodo predloženi v 
letih 2023 in 2024 v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1999. Pri določanju 
količine bi bilo treba upoštevati potencial 
energije iz obnovljivih virov na morju 
vsakega morskega bazena, tehnično in 
ekonomsko izvedljivost infrastrukture 
omrežja za prenos, varstvo okolja in 
krajine ter biotsko raznovrstnost, 
prilagajanje podnebnim spremembam in 
druge rabe morja, zlasti dejavnosti, ki se že 
izvajajo na prizadetih območjih, 
morebitno škodo za okolje, člen 2 
Pariškega sporazuma ter cilje Unije glede 
razogljičenja. Poleg tega morajo države 
članice v celoti priznati vodilno vlogo 
evropskih otoških in najbolj oddaljenih 
regij pri povečanju proizvodnje vetrne 
energije na morju in oceanske energije in 
omogočiti, da se skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov vključijo v 
projekte na področju energije iz 
obnovljivih virov na morju. Poleg tega bi 
morale države članice in njihove ustrezne 
poduprave vse bolj razmisliti o možnosti 
kombiniranja proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov na morju s prenosnimi 
vodi, ki povezujejo več držav članic, v 
obliki hibridnih projektov ali pozneje v 
bolj zazankanem omrežju. To bi omogočilo 
pretok električne energije v različne smeri, 
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s čimer bi kar najbolj povečali socialno-
ekonomsko blaginjo, optimizirali 
infrastrukturne izdatke in omogočili bolj 
trajnostno rabo morja. Države članice, ki 
mejijo na morski bazen, bi lahko 
uporabile postopek pomorskega 
prostorskega načrtovanja, da bi zagotovile 
močno udeležbo javnosti, tako da bi se 
upoštevala stališča vseh deležnikov in 
obalnih skupnosti ter dejavnosti, ki se že 
izvajajo na prizadetih območjih. V skladu 
s tem bi se morale države članice pri 
nameščanju novih polj vetrnih elektrarn 
izogibati temu, da bi jih namestile na poti 
ptic selivk, in uporabljati primere dobre 
prakse, da bo poginilo manj ptic. Za večjo 
sprejemanje v javnosti bi morale države 
članice skupnostim na področju energije 
iz obnovljivih virov dati možnost, da se 
vključijo v skupne projekte sodelovanja na 
področju energije iz obnovljivih virov na 
morju, pri čemer pa države članice tega 
ne bi smele biti dolžne storiti.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Pogoji, potrebni za izkoriščanje 
potenciala obnovljive energije v evropskih 
morjih in oceanih, vključno s tistimi, ki 
obkrožajo otoke in najbolj oddaljene 
regije, so različni. Evropska unija se zato 
zavezuje, da bo za ta območja posebnega 
pomena razvila alternativne tehnologije, 
ki ne bodo negativno vplivale na morsko 
okolje.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Če želimo izkoristiti potencial za 
proizvodnjo obnovljive energije v vseh 
evropskih morjih in oceanih, je treba 
upoštevati, da so morska okolja 
geografsko raznolika in se uporabljajo na 
različne načine, zato je potreben veliko 
širši nabor tehnoloških rešitev. Te rešitve 
vključujejo plavajoče vetrne in sončne 
elektrarne na morju, energijo valovanja, 
tokov in plimovanja, diferencial 
temperaturnih in solnih gradientov, 
ohlajanje in segrevanje morske vode ter 
geotermalno energijo in morsko biomaso 
(alge).

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Trg pogodb o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov je hitro rastoč 
in poleg programov podpore držav članic 
ali neposredne prodaje na veleprodajnem 
trgu električne energije zagotavlja 
dopolnilne možnosti dostopa do trga 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov. Hkrati je trg pogodb o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov še vedno omejen na majhno število 
držav članic in velikih podjetij, pri čemer 
na velikem delu trga Unije ostajajo znatne 
upravne, tehnične in finančne ovire. 
Obstoječe ukrepe iz člena 15 za 
spodbujanje uporabe pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov bi 
bilo zato treba še okrepiti, in sicer s 
preučitvijo uporabe kreditnih jamstev za 
zmanjšanje finančnih tveganj teh pogodb, 
pri čemer je treba upoštevati, da ta jamstva, 
kadar so javna, ne bi smela izriniti 
zasebnega financiranja.

(9) Trg pogodb o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov je hitro rastoč 
in poleg programov podpore držav članic 
ali neposredne prodaje na veleprodajnem 
trgu električne energije zagotavlja 
dopolnilne možnosti dostopa do trga 
proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov. Hkrati te pogodbe 
proizvajalcu zagotavljajo določeno stopnjo 
dohodkovne varnosti, uporabniku pa 
stabilno ceno električne energije. Trg 
pogodb o nakupu električne energije iz 
obnovljivih virov je še vedno omejen na 
majhno število držav članic in velikih 
podjetij, pri čemer na velikem delu trga 
Unije ostajajo znatne upravne, tehnične in 
finančne ovire. Obstoječe ukrepe iz 
člena 15 za spodbujanje uporabe pogodb o 
nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov bi bilo zato treba še okrepiti, in sicer 
s preučitvijo uporabe kreditnih jamstev za 
zmanjšanje finančnih tveganj teh pogodb, 
pri čemer je treba upoštevati, da ta jamstva, 
kadar so javna, ne bi smela izriniti 
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zasebnega financiranja.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Upravne postopke in postopke za 
izdajo dovoljenj je treba še bolj 
racionalizirati, narediti bolj prožne in 
enostavne, zlasti za projekte, povezane s 
programi kohezijske politike, da se 
zmanjša upravno breme za projekte na 
področju energije iz obnovljivih virov in 
za povezane projekte omrežne 
infrastrukture. Države članice bi morale 
določiti minimalen sklop jasnih in 
splošnih pravil na ravni EU, da bi olajšale 
in pospešile njihov prenos v nacionalno 
zakonodajo, omogočile enotno uporabo 
postopkov za izdajo dovoljenj po vsej EU 
in Komisiji olajšale naknadno spremljanje 
ukrepov, ki jih sprejmejo države članice. 
Ta pravila bi morala zagotoviti integriran 
ali usklajen postopek za obrate za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
in infrastrukturo omrežij za prenos, ki je 
bistvena za njihovo vključitev v energetski 
sistem, ter poenostavljene postopke za 
izdajo dovoljenj za projekte, ki 
izpolnjujejo jasno opredeljena merila.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Lokalni in regionalni organi so 
ključni akterji na poti Evrope k uresničitvi 
njenih energetskih in podnebnih ciljev. 
Proizvodnja energije na lokalni ravni je 
ključna za spodbujanje proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov, zmanjšanje 
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odvisnosti od zunanjih virov energije in 
zmanjšanje energijske revščine.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Stavbe imajo velik neizkoriščen 
potencial, da učinkovito prispevajo k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
Uniji. Potrebno bo razogljičenje ogrevanja 
in hlajenja v tem sektorju z večjim deležem 
v proizvodnji in uporabi energije iz 
obnovljivih virov, da bi izpolnili ambicije, 
določene v načrtu za uresničitev podnebnih 
ciljev, za dosego cilja podnebne 
nevtralnosti Unije. Vendar je napredek pri 
uporabi obnovljivih virov energije za 
ogrevanje in hlajenje v zadnjem desetletju 
stagniral, pri čemer se je večinoma zanašal 
na povečano uporabo biomase. Brez 
določitve ciljev za povečanje proizvodnje 
in uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbah ne bo mogoče spremljati napredka 
in opredeliti ozkih grl pri uporabi 
obnovljivih virov energije. Poleg tega bo 
oblikovanje ciljev vlagateljem zagotovilo 
dolgoročno sporočilo, tudi za obdobje takoj 
po letu 2030. To bo dopolnilo obveznosti v 
zvezi z energijsko učinkovitostjo in 
energijsko učinkovitostjo stavb. Zato bi 
bilo treba določiti okvirne cilje za uporabo 
energije iz obnovljivih virov v stavbah, ki 
bi usmerjali in spodbujali prizadevanja 
držav članic, da izkoristijo potencial 
uporabe in proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov v stavbah, spodbujajo 
razvoj in vključevanje tehnologij, ki 
proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, 
hkrati pa zagotovijo gotovost za vlagatelje 
in sodelovanje na lokalni ravni.

(11) Stavbe imajo velik neizkoriščen 
potencial, da učinkovito prispevajo k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
Uniji in k uresničevanju ciljev Unije glede 
obnovljivih virov energije in energijske 
učinkovitosti. Potrebno bo razogljičenje 
ogrevanja in hlajenja v tem sektorju z 
večjim deležem v proizvodnji in uporabi 
energije iz obnovljivih virov, da bi izpolnili 
ambicije, določene v načrtu za uresničitev 
podnebnih ciljev, za dosego cilja podnebne 
nevtralnosti Unije. Vendar je napredek pri 
uporabi obnovljivih virov energije za 
ogrevanje in hlajenje v zadnjem desetletju 
stagniral, pri čemer se je večinoma zanašal 
na povečano uporabo biomase. Brez 
določitve ciljev za povečanje proizvodnje 
in uporabe energije iz obnovljivih virov v 
stavbah v skladu z načelom „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“ ne bo 
mogoče spremljati napredka in opredeliti 
ozkih grl pri uporabi obnovljivih virov 
energije. Poleg tega bo oblikovanje ciljev 
vlagateljem zagotovilo dolgoročno 
sporočilo, tudi za obdobje takoj po 
letu 2030. To bo dopolnilo obveznosti v 
zvezi z energijsko učinkovitostjo in 
energijsko učinkovitostjo stavb. Zato bi 
bilo treba določiti okvirne cilje za uporabo 
energije iz obnovljivih virov v stavbah, ki 
bi usmerjali in spodbujali prizadevanja 
držav članic, da izkoristijo potencial 
uporabe in proizvodnje energije iz 
obnovljivih virov v stavbah, spodbujajo 
razvoj in vključevanje tehnologij, ki 
proizvajajo energijo iz obnovljivih virov, 
ter podprejo njihovo učinkovito vključitev 
v energetski sistem, hkrati pa zagotovijo 
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gotovost za vlagatelje in sodelovanje na 
lokalni ravni ter prispevajo k učinkovitosti 
sistema. Proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov pogosto poteka na 
lokalni in regionalni ravni ter je odvisna 
od lokalnih in regionalnih malih in 
srednjih podjetij, zato morajo države 
članice lokalne in regionalne organe v 
celoti vključiti v določanje ciljev in 
podpornih ukrepov politike.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Nezadostno število kvalificiranih 
delavcev, zlasti inštalaterjev in 
oblikovalcev sistemov ogrevanja in 
hlajenja z obnovljivimi viri energije, 
upočasnjuje zamenjavo sistemov ogrevanja 
na fosilna goriva s sistemi, ki temeljijo na 
energiji iz obnovljivih virov, in je velika 
ovira za vključevanje obnovljivih virov 
energije v stavbe, industrijo in kmetijstvo. 
Države članice bi morale sodelovati s 
socialnimi partnerji in skupnostmi na 
področju energije iz obnovljivih virov, da 
bi predvidele potrebna znanja in spretnosti. 
Na voljo bi moralo biti zadostno število 
visokokakovostnih programov 
usposabljanja in možnosti certificiranja, ki 
bi zagotavljale ustrezno namestitev in 
zanesljivo delovanje širokega nabora 
sistemov ogrevanja in hlajenja z 
obnovljivimi viri energije, ki bi pritegnili 
udeležbo v takih programih usposabljanja 
in sistemih certificiranja. Države članice bi 
morale razmisliti, katere ukrepe bi bilo 
treba sprejeti, da bi pritegnile skupine, ki 
so trenutno premalo zastopane na zadevnih 
poklicnih področjih. Seznam usposobljenih 
in certificiranih inštalaterjev bi bilo treba 
objaviti, da se zagotovita zaupanje 
porabnikov in enostaven dostop do 
prilagojenih znanj in spretnosti 

(12) Nezadostno število kvalificiranih 
delavcev, zlasti inštalaterjev in 
oblikovalcev sistemov ogrevanja in 
hlajenja z obnovljivimi viri energije, 
upočasnjuje zamenjavo sistemov ogrevanja 
na fosilna goriva s sistemi, ki temeljijo na 
energiji iz obnovljivih virov, vključno s 
solarnimi, toplotnimi in fotovoltaičnimi 
sistemi, plitvimi geotermalnimi sistemi, 
toplotnimi črpalkami ter sistemi za 
shranjevanje, in je velika ovira za 
vključevanje obnovljivih virov energije v 
stavbe, industrijo in kmetijstvo. 
Izpopolnjevanje inštalaterjev in 
oblikovalcev prek programov 
usposabljanja na področju tehnologij za 
ogrevanje in hlajenje z energijo iz 
obnovljivih virov in tehnologij za 
shranjevanje bi bilo treba upravljati na 
lokalni in regionalni ravni. Države članice 
bi morale sodelovati s podjetji, 
regionalnimi in izobraževalnimi organi, 
socialnimi partnerji in skupnostmi na 
področju energije iz obnovljivih virov, da 
bi predvidele potrebna znanja in spretnosti. 
Na voljo bi moralo biti zadostno število 
visokokakovostnih programov 
usposabljanja in možnosti certificiranja, ki 
bi zagotavljale ustrezno namestitev in 
zanesljivo delovanje širokega nabora 
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oblikovalcev in inštalaterjev, ki 
zagotavljajo pravilno namestitev in 
delovanje ogrevanja in hlajenja z 
obnovljivimi viri energije.

sistemov ogrevanja in hlajenja z 
obnovljivimi viri energije, ki bi pritegnili 
udeležbo v takih programih usposabljanja 
in sistemih certificiranja. Ohraniti je treba 
tečaje usposabljanja in kvalifikacije, ki so 
jih operaterji že pridobili na podlagi 
prejšnje zakonodaje. Države članice ter 
lokalni in regionalni organi bi morali 
razmisliti, katere ukrepe bi bilo treba 
sprejeti, da bi pritegnili skupine, ki so 
trenutno premalo zastopane na zadevnih 
poklicnih področjih, tudi z uporabo 
sredstev, namenjenih Evropskemu 
socialnemu skladu plus (ESS+), ter o tem, 
kako podpreti spodbujanje novih in 
izboljšanih znanj in spretnosti, da bi še 
posebej podprli stabilna, lokalna in 
visokokakovostna delovna mesta v 
podeželskih skupnostih. Seznam 
usposobljenih in certificiranih inštalaterjev 
bi bilo treba objaviti in široko oglaševati, 
da se zagotovita zaupanje porabnikov in 
enostaven dostop do prilagojenih znanj in 
spretnosti oblikovalcev in inštalaterjev, ki 
zagotavljajo pravilno namestitev in 
delovanje ogrevanja in hlajenja z 
obnovljivimi viri energije.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Prehod na bolj povezan energetski 
sistem, ki bo podpiral čisto energijo in 
podnebno nevtralno gospodarstvo, mora 
prinesti nove poklicne priložnosti in 
preprečiti izgubo delovnih mest.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Razvoj infrastrukture za omrežja 
daljinskega ogrevanja in hlajenja bi bilo 
treba pospešiti in usmeriti v učinkovito in 
prožno izkoriščanje širšega nabora 
obnovljivih virov toplote in hladu, da bi se 
povečala uporaba energije iz obnovljivih 
virov in poglobilo povezovanje energetskih 
sistemov. Zato je primerno posodobiti 
seznam obnovljivih virov energije, ki bi jih 
morala omrežja daljinskega ogrevanja in 
hlajenja vse bolj upoštevati in zahtevati 
vključitev shranjevanja toplotne energije 
kot vira prožnosti, večje energijske 
učinkovitosti in stroškovno učinkovitejšega 
delovanja.

(14) Razvoj infrastrukture za omrežja 
daljinskega ogrevanja in hlajenja bi bilo 
treba pospešiti in usmeriti v učinkovito in 
prožno izkoriščanje širšega nabora 
obnovljivih virov toplote in hladu, da bi se 
povečala uporaba energije iz obnovljivih 
virov in poglobilo povezovanje energetskih 
sistemov. Zato je nujno, da države članice 
podprejo prenovo obstoječih in razvoj 
visoko učinkovitih omrežij za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje iz četrte in pete 
generacije, ki jih poganjajo izključno 
obnovljivi viri energije in neizogibna 
odvečna toplota ali hlad, ter posodobijo 
seznam obnovljivih virov energije, ki bi jih 
morala omrežja daljinskega ogrevanja in 
hlajenja vse bolj upoštevati in zahtevati 
vključitev shranjevanja toplotne energije 
kot vira prožnosti, večje energijske 
učinkovitosti in stroškovno učinkovitejšega 
delovanja

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Porazdeljena skladiščna sredstva, 
kot so gospodinjske baterije in baterije 
električnih vozil, lahko z združevanjem 
omrežja ponudijo precejšnje storitve 
prilagajanja in izravnave. Da bi olajšali 
razvoj takih storitev, bi morale biti 
regulativne določbe v zvezi s priključitvijo 
in upravljanjem skladiščnih sredstev, kot 
so tarife, čas obveznosti in specifikacije 
povezave, oblikovane tako, da ne ovirajo 
potenciala vseh skladiščnih sredstev, 
vključno z majhnimi in mobilnimi, za 
zagotavljanje storitev prilagajanja in 
izravnave sistemu ter prispevanje k 
nadaljnjemu prodoru električne energije iz 
obnovljivih virov v primerjavi z večjimi 

(19) Decentralizirani viri energije, kot 
so razpršena proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov, prilagajanje odjema, 
pametne naprave za ogrevanje in hlajenje, 
rezervoarji za toplo vodo, shranjevanje 
toplotne energije, porazdeljena skladiščna 
sredstva, kot so gospodinjske baterije in 
baterije električnih vozil, pametni sistemi 
za ogrevanje in hlajenje in druge pametne 
naprave, lahko z združevanjem omrežju 
ponudijo precejšnje storitve prilagajanja in 
izravnave. Da bi olajšali razvoj takih 
naprav in z njimi povezanih storitev, bi 
morale biti regulativne določbe v zvezi s 
priključitvijo in upravljanjem 
decentralizirane proizvodnje in 
skladiščnih sredstev, kot so tarife, čas 
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nepremičnimi skladiščnimi sredstvi. obveznosti in specifikacije povezave, 
oblikovane tako, da ne ovirajo potenciala 
vseh teh skladiščnih sredstev, vključno z 
majhnimi in mobilnimi, za zagotavljanje 
storitev prilagajanja in izravnave sistemu 
ter prispevanje k nadaljnjemu prodoru 
električne energije iz obnovljivih virov v 
primerjavi z večjimi nepremičnimi 
skladiščnimi sredstvi. Države članice bi 
morale tudi zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje za manjše udeležence na trgu, 
zlasti skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov, da bodo lahko na trgu 
delovali, ne da bi bili izpostavljeni 
nesorazmernim upravnim ali regulativnim 
bremenom.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Vse večje ambicije v sektorju 
ogrevanja in hlajenja so ključne za 
doseganje splošnega cilja glede energije iz 
obnovljivih virov, saj ogrevanje in hlajenje 
predstavljata približno polovico porabe 
energije v Uniji ter zajemata širok nabor 
končnih uporab in tehnologij v stavbah, 
industriji ter daljinskem ogrevanju in 
hlajenju. Da bi pospešili povečanje 
obnovljivih virov energije pri ogrevanju in 
hlajenju, bi moralo letno povečanje za 
1,1 odstotne točke na ravni držav članic 
postati zavezujoč minimum za vse države 
članice. Za tiste države članice, ki že imajo 
več kot 50-odstotni delež obnovljivih virov 
v sektorju ogrevanja in hlajenja, bi moralo 
biti še naprej mogoče, da uporabijo le 
polovico zavezujoče letne stopnje 
povečanja, države članice s 60 % ali več pa 
lahko za vsak tak delež štejejo, da 
izpolnjujejo povprečno letno stopnjo 
povečanja v skladu s členom 23, 
odstavek 2, točki (b) in (c). Poleg tega bi 
bilo treba določiti dodatna sredstva za 

(23) Vse večje ambicije v sektorju 
ogrevanja in hlajenja so ključne za 
doseganje splošnega cilja glede energije iz 
obnovljivih virov, saj ogrevanje in hlajenje 
predstavljata približno polovico porabe 
energije v Uniji ter zajemata širok nabor 
končnih uporab in tehnologij v stavbah, 
industriji ter daljinskem ogrevanju in 
hlajenju. Da bi pospešili povečanje 
obnovljivih virov energije pri ogrevanju in 
hlajenju, bi moralo letno povečanje za 
1,1 odstotne točke na ravni držav članic 
postati zavezujoč minimum za vse države 
članice. Za tiste države članice, ki že imajo 
več kot 50-odstotni delež obnovljivih virov 
v sektorju ogrevanja in hlajenja, bi moralo 
biti še naprej mogoče, da uporabijo le 
polovico zavezujoče letne stopnje 
povečanja, države članice s 60 % ali več pa 
lahko za vsak tak delež štejejo, da 
izpolnjujejo povprečno letno stopnjo 
povečanja v skladu s členom 23, 
odstavek 2, točki (b) in (c). Poleg tega bi 
bilo treba določiti dodatna sredstva za 
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posamezne države članice, ki bi 
prerazporedila dodatna prizadevanja na 
želeno raven obnovljivih virov energije v 
letu 2030 med državami članicami na 
podlagi BDP in stroškovne učinkovitosti. 
V Direktivo (EU) 2018/2001 bi bilo treba 
vključiti tudi daljši seznam različnih 
ukrepov, da se olajša povečanje deleža 
obnovljivih virov energije pri ogrevanju in 
hlajenju. Države članice lahko izvajajo en 
ali več ukrepov s seznama ukrepov.

posamezne države članice, ki bi 
prerazporedila dodatna prizadevanja na 
želeno raven obnovljivih virov energije v 
letu 2030 med državami članicami na 
podlagi BDP in stroškovne učinkovitosti, 
države članice pa naj ob sodelovanju 
lokalnih in regionalnih organov in ob 
polnem spoštovanju načela „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“ ocenijo svoj 
potencial na področju energije iz 
obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in 
hlajenja ter uporabe neizogibne odvečne 
toplote in hladu. V 
Direktivo (EU) 2018/2001 bi bilo treba 
vključiti tudi daljši seznam različnih 
ukrepov, da se olajša povečanje deleža 
obnovljivih virov energije pri ogrevanju in 
hlajenju. Države članice lahko izvajajo en 
ali več ukrepov s seznama ukrepov. Države 
članice bi morale pri sprejemanju in 
izvajanju teh ukrepov zagotoviti, da so 
dostopni vsem potrošnikom, zlasti tistim v 
gospodinjstvih z nizkimi dohodki ali 
ranljivih gospodinjstvih, ter zahtevati, da 
se znaten delež ukrepov prednostno izvede 
v sektorju gospodinjstev z nizkimi 
dohodki, ki jim grozi energijska revščina, 
in v sektorju socialnih stanovanj.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Uporaba goriv iz obnovljivih virov 
in električne energije iz obnovljivih virov v 
prometu lahko na stroškovno učinkovit 
način prispeva k razogljičenju prometnega 
sektorja Unije in med drugim izboljša 
diverzifikacijo oskrbe z energijo v tem 
sektorju, hkrati pa spodbuja inovacije, rast 
in delovna mesta v gospodarstvu Unije ter 
zmanjšuje odvisnost od uvoza energije. Da 
bi se dosegel višji cilj glede prihrankov 
emisij toplogrednih plinov, ki ga je 
opredelila Unija, bi bilo treba zvišati raven 

(29) Uporaba goriv iz obnovljivih virov 
in električne energije iz obnovljivih virov v 
prometu lahko na stroškovno učinkovit 
način prispeva k razogljičenju prometnega 
sektorja Unije in med drugim izboljša 
diverzifikacijo oskrbe z energijo v tem 
sektorju, hkrati pa spodbuja inovacije, rast 
in delovna mesta v gospodarstvu Unije ter 
zmanjšuje odvisnost od uvoza energije. Da 
bi se dosegel višji cilj glede prihrankov 
emisij toplogrednih plinov, ki ga je 
opredelila Unija, bi bilo treba zvišati raven 
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energije iz obnovljivih virov, ki se dobavlja 
za vse načine prevoza v Uniji. Z 
opredelitvijo cilja na področju prometa kot 
cilja zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih 
plinov bi se spodbudila večja uporaba 
stroškovno najučinkovitejših in 
najučinkovitejših goriv v smislu 
prihrankov toplogrednih plinov v prometu. 
Poleg tega bi cilj zmanjšanja intenzivnosti 
toplogrednih plinov spodbudil inovacije in 
določil jasno merilo za primerjavo med 
vrstami goriva in električno energijo iz 
obnovljivih virov glede na intenzivnost 
toplogrednih plinov. Poleg tega bi zvišanje 
ravni energetskega cilja za napredna 
pogonska biogoriva in bioplin ter uvedba 
cilja za goriva iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora zagotovila večjo 
uporabo goriv iz obnovljivih virov z 
najmanjšim vplivom na okolje pri načinih 
prevoza, ki jih je težko elektrificirati. 
Doseganje teh ciljev bi bilo treba 
zagotoviti z obveznostmi dobaviteljev 
goriva in drugimi ukrepi, vključenimi v 
[Uredbo (EU) 2021/XXX o uporabi goriv 
iz obnovljivih virov in nizkoogljičnih goriv 
v pomorskem prometu – gorivo EU za 
pomorstvo in Uredbo (EU) 2021/XXX o 
zagotavljanju enakih konkurenčnih 
pogojev za trajnostni zračni promet]. 
Namenske obveznosti za dobavitelje 
letalskega goriva bi bilo treba določiti le v 
skladu z [Uredbo (EU) 2021/XXX o 
zagotavljanju enakih konkurenčnih 
pogojev za trajnostni zračni promet].

energije iz obnovljivih virov, ki se dobavlja 
za vse načine prevoza v Uniji. Z 
opredelitvijo cilja na področju prometa kot 
cilja zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih 
plinov bi se spodbudila večja uporaba 
stroškovno najučinkovitejših in 
najučinkovitejših goriv v smislu 
prihrankov toplogrednih plinov v prometu. 
Poleg tega bi cilj zmanjšanja intenzivnosti 
toplogrednih plinov spodbudil inovacije in 
določil jasno merilo za primerjavo med 
vrstami goriva in električno energijo iz 
obnovljivih virov glede na intenzivnost 
toplogrednih plinov. Da bi bil cilj glede 
prihrankov emisij toplogrednih plinov res 
dosežen, pa bi morale imeti države članice 
možnost, da to storijo z ukrepi, 
usmerjenimi v količine, energijsko 
vsebnost ali emisije toplogrednih plinov, 
pod pogojem, da se dokaže, da so bili 
doseženi zmanjšanje intenzivnosti 
toplogrednih plinov in minimalni deleži. 
Poleg tega bi zvišanje ravni energetskega 
cilja za napredna pogonska biogoriva in 
bioplin ter uvedba cilja za goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora 
zagotovila večjo uporabo goriv iz 
obnovljivih virov z najmanjšim vplivom na 
okolje pri načinih prevoza, ki jih je težko 
elektrificirati. Doseganje teh ciljev bi bilo 
treba zagotoviti z obveznostmi 
dobaviteljev goriva in drugimi ukrepi, 
vključenimi v [Uredbo (EU) 2021/XXX o 
uporabi goriv iz obnovljivih virov in 
nizkoogljičnih goriv v pomorskem prometu 
– gorivo EU za pomorstvo in 
Uredbo (EU) 2021/XXX o zagotavljanju 
enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni 
zračni promet]. Namenske obveznosti za 
dobavitelje letalskega goriva bi bilo treba 
določiti le v skladu z 
[Uredbo (EU) 2021/XXX o zagotavljanju 
enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni 
zračni promet].

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
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Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Elektromobilnost bo imela ključno 
vlogo pri razogljičenju prometnega 
sektorja. Za spodbujanje nadaljnjega 
razvoja elektromobilnosti bi morale države 
članice vzpostaviti kreditni mehanizem, ki 
bi upravljavcem javno dostopnih polnilnih 
mest omogočil, da z dobavo električne 
energije iz obnovljivih virov prispevajo k 
izpolnjevanju obveznosti, ki so jih države 
članice določile za dobavitelje goriva. Ob 
podpori električne energije v prometu s 
takim mehanizmom je pomembno, da 
države članice še naprej določajo visoko 
raven ambicij za razogljičenje svoje 
mešanice tekočih goriv v prometu.

(30) Elektromobilnost bo imela ključno 
vlogo pri razogljičenju prometnega 
sektorja. Za spodbujanje nadaljnjega 
razvoja elektromobilnosti bi morale države 
članice vzpostaviti kreditni mehanizem, ki 
bi upravljavcem javno dostopnih polnilnih 
mest ter zasebnih polnilnih mest 
omogočil, da z dobavo električne energije 
iz obnovljivih virov prispevajo k 
izpolnjevanju obveznosti, ki so jih države 
članice določile za dobavitelje goriva. Ob 
podpori električne energije v prometu s 
takim mehanizmom je pomembno, da 
države članice še naprej določajo visoko 
raven ambicij za razogljičenje svoje 
mešanice tekočih goriv v prometu, zlasti v 
prometnih sektorjih, ki jih je težko 
razogljičiti, kot sta pomorski in letalski 
sektor.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Namen politike Unije na področju 
energije iz obnovljivih virov je prispevati k 
doseganju ciljev Evropske unije za blažitev 
podnebnih sprememb v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. 
Pri uresničevanju tega cilja je bistveno 
prispevati tudi k širšim okoljskim ciljem, 
zlasti k preprečevanju izgube biotske 
raznovrstnosti, na katero negativno vpliva 
posredna sprememba rabe zemljišč, 
povezana s proizvodnjo nekaterih 
pogonskih biogoriv, drugih tekočih 
biogoriv in biomasnih goriv. Prispevek k 
tem podnebnim in okoljskim ciljem 
pomeni globoko in dolgotrajno 
medgeneracijsko skrb za državljane Unije 
in zakonodajalca Unije. Zato spremembe v 

(31) Namen politike Unije na področju 
energije iz obnovljivih virov je prispevati k 
doseganju ciljev Evropske unije za blažitev 
podnebnih sprememb v zvezi z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. 
Pri uresničevanju tega cilja je bistveno 
prispevati tudi k širšim okoljskim ciljem, 
zlasti k preprečevanju izgube biotske 
raznovrstnosti, na katero negativno vpliva 
posredna sprememba rabe zemljišč, 
povezana s proizvodnjo nekaterih 
pogonskih biogoriv, drugih tekočih 
biogoriv in biomasnih goriv, pri katerih 
obstaja veliko tveganje za posredno 
spremembo rabe zemljišč. Prispevek k tem 
podnebnim in okoljskim ciljem pomeni 
globoko in dolgotrajno medgeneracijsko 
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načinu izračuna cilja na področju 
prometa ne bi smele vplivati na omejitve, 
določene za upoštevanje cilja nekaterih 
goriv iz poljščin, ki se uporabljajo za živila 
in krmo, na eni strani in goriv z visokim 
tveganjem za posredno spremembo rabe 
zemljišč na drugi strani. Da države 
članice ne bi ustvarile spodbude za 
uporabo pogonskih biogoriv in bioplina, 
proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo 
za živila in krmo, v prometu, bi morale 
imeti še naprej možnost, da se odločijo, ali 
jih bodo štele za cilj na področju prometa 
ali ne. Če jih ne upoštevajo, lahko 
ustrezno zmanjšajo cilj zmanjšanja 
intenzivnosti toplogrednih plinov, ob 
predpostavki, da pogonska biogoriva iz 
poljščin, ki se uporabljajo za živila in 
krmo, prihranijo 50 % emisij toplogrednih 
plinov, kar ustreza tipičnim vrednostim iz 
priloge k tej direktivi za prihranke emisij 
toplogrednih plinov pri najpomembnejših 
proizvodnih postopkih pogonskih biogoriv 
iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in 
krmo, ter najnižji mejni vrednosti 
prihrankov, ki se uporablja za večino 
obratov, ki proizvajajo taka pogonska 
biogoriva.

skrb za državljane Unije in zakonodajalca 
Unije. Trajnostna pogonska biogoriva, 
druga tekoča biogoriva in biomasna 
goriva, ki soproizvajajo dragocene 
beljakovine za prehrano živali in ljudi ter 
ne povzročajo krčenja gozdov, bi morala 
biti gradnik razogljičenja prometa, saj v 
razumnih mejah preprečujejo neželene 
negativne učinke na razpoložljivost virov 
živil in krme. Za države članice bi morali 
pri uporabi teh trajnostnih pogonskih 
biogoriv, drugih tekočih biogoriv in 
biomasnih goriv veljati enaki 
konkurenčni pogoji, da bi dosegle višjo 
raven prihrankov emisij, pri čemer bi 
veljala skupna omejitev.

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Da bi zagotovili večjo okoljsko 
učinkovitost trajnostnih meril Unije in 
meril Unije za prihranek emisij 
toplogrednih plinov za trdna biomasna 
goriva v obratih, ki proizvajajo ogrevanje, 
električno energijo in hlajenje, bi bilo treba 
najnižji prag za uporabo takih meril znižati 
s sedanjih 20 MW na 5 MW.

(35) Da bi zagotovili večjo okoljsko 
učinkovitost trajnostnih meril Unije in 
meril Unije za prihranek emisij 
toplogrednih plinov za trdna biomasna 
goriva v obratih, ki proizvajajo toploto, 
električno energijo in hlad, bi bilo treba z 
letom 2027 najnižji prag za uporabo takih 
meril s sedanjih 20 MW znižati na 10 MW.

Predlog spremembe 54
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Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Z Direktivo (EU) 2018/2001 je bil 
okrepljen okvir za trajnost bioenergije in 
prihranek toplogrednih plinov z določitvijo 
meril za vse sektorje končne uporabe. 
Določa posebna pravila za pogonska 
biogoriva, druga tekoča biogoriva in 
biomasna goriva iz gozdne biomase, ki 
zahtevajo trajnost dejavnosti sečnje in 
obračunavanje emisij zaradi spremembe 
rabe zemljišč. Da bi dosegli večjo zaščito 
zlasti biološko raznovrstnih in z ogljikom 
bogatih habitatov, kot so prvotni gozdovi, 
gozdovi z veliko biotsko raznovrstnostjo, 
travišča in šotna zemljišča, bi bilo treba v 
skladu s pristopom za pogonska biogoriva, 
druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, 
proizvedena iz kmetijske biomase, uvesti 
izključitve in omejitve za pridobivanje 
gozdne biomase s teh območij. Poleg tega 
bi se morala merila za prihranek emisij 
toplogrednih plinov uporabljati tudi za 
obstoječe obrate, ki temeljijo na biomasi, s 
čimer se zagotovi, da proizvodnja 
bioenergije v vseh takih obratih vodi do 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
primerjavi z energijo, proizvedeno iz 
fosilnih goriv.

(36) Z Direktivo (EU) 2018/2001 je bil 
okrepljen okvir za trajnost bioenergije in 
prihranek toplogrednih plinov z določitvijo 
meril za vse sektorje končne uporabe. 
Določa posebna pravila za pogonska 
biogoriva, druga tekoča biogoriva in 
biomasna goriva iz gozdne biomase, ki 
zahtevajo trajnost dejavnosti sečnje in 
obračunavanje emisij zaradi spremembe 
rabe zemljišč. Da bi dosegli večjo zaščito 
zlasti biološko raznovrstnih in z ogljikom 
bogatih habitatov, kot so prvotni gozdovi, 
gozdovi z veliko biotsko raznovrstnostjo, 
travišča in šotna zemljišča, bi bilo treba v 
skladu s pristopom za pogonska biogoriva, 
druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, 
proizvedena iz kmetijske biomase, uvesti 
izključitve in omejitve za pridobivanje 
gozdne biomase s teh območij, kadar se 
biomasa pridobiva iz držav, ki na 
nacionalni ali podnacionalni ravni ne 
izpolnjujejo meril za pridobivanje ali ki na 
ravni gozdarskih območij izvora nimajo 
vzpostavljenih sistemov upravljanja.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da bi zmanjšali upravno breme za 
proizvajalce goriv iz obnovljivih virov in 
recikliranih ogljičnih goriv ter za države 
članice, kadar je Komisija prostovoljne ali 
nacionalne sisteme z izvedbenim aktom 
priznala za dokazovanje ali zagotavljanje 
točnih podatkov v zvezi s skladnostjo s 

(37) Da bi zmanjšali upravno breme za 
proizvajalce goriv iz obnovljivih virov in 
recikliranih ogljičnih goriv ter za države 
članice, kadar je Komisija prostovoljne ali 
nacionalne sisteme z izvedbenim aktom 
priznala za dokazovanje ali zagotavljanje 
točnih podatkov v zvezi s skladnostjo s 
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trajnostnimi merili in merili za prihranek 
emisij toplogrednih plinov ter drugimi 
zahtevami iz te direktive, bi morale države 
članice v okviru priznanja Komisije 
sprejeti rezultate certificiranja, ki ga izdajo 
taki sistemi. Za zmanjšanje bremena za 
male obrate bi morale države članice 
vzpostaviti poenostavljen mehanizem 
preverjanja za obrate z močjo 5–10 MW.

trajnostnimi merili in merili za prihranek 
emisij toplogrednih plinov ter drugimi 
zahtevami iz te direktive, bi morale države 
članice v okviru priznanja Komisije 
sprejeti rezultate certificiranja, ki ga izdajo 
taki sistemi. Za zmanjšanje bremena za 
male obrate bi morale države članice 
vzpostaviti poenostavljen mehanizem 
preverjanja za obrate z močjo 10–20 MW, 
ki bi se začel uporabljati s 1. januarjem 
2027.

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) „goriva iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora“ pomenijo tekoča in 
plinasta goriva, katerih energijska vsebnost 
izhaja iz obnovljivih virov, ki niso 
biomasa;

(36) „goriva iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora“ pomenijo tekoča in 
plinasta goriva, katerih energijska vsebnost 
izhaja iz obnovljivih virov;

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 14 o a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14oa) (11a) Strateški objekti za 
energetski prehod: vsi objekti za prenos 
energije, potrebni za priključitev in 
vključitev obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 14 o b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
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Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14ob) „energijska učinkovitost na prvem 
mestu“ pomeni energijsko učinkovitost na 
prvem mestu, kot je opredeljena v členu 2, 
točka (18), Uredbe (EU) 2018/1999;

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 14 o c (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14oc) „skupni projekt“ pomeni vsako 
skupno pravno, tehnično ali finančno 
dejavnost regij, mest ali držav članic za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
ki brez tega sodelovanja ne bi bila 
mogoča;

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 14 o d (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14od) „skupnostna baterija“ pomeni 
samostojno polnilno baterijo z nazivno 
zmogljivostjo, večjo od 50 kWh, ki je 
primerna za namestitev in uporabo v 
stanovanjskem, poslovnem ali 
industrijskem okolju in je v lasti različnih 
delničarjev, članov skupnosti na področju 
energije iz obnovljivih virov, skupaj 
delujočih proizvajalcev-odjemalcev 
energije iz obnovljivih virov ali podjetja 
skupnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov;
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Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 18 b a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18ba) „nizkoogljična goriva“ pomenijo 
tekoča in plinasta goriva, proizvedena iz 
neobnovljivih surovin;

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 22 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 22aa. „gozdna biomasa“ pomeni 
biomaso, proizvedeno v gozdarstvu, in 
ostanke iz gozdno-lesnega sektorja. 
Države članice lahko biomaso med 
izvajanjem te direktive na nacionalni 
ravni razvrstijo kot primarno biomaso z 
visokim tveganjem, kadar bi lahko 
uporaba tovrstne biomase kot vira 
energije pomenila veliko tveganje za 
regionalne prakse trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c – točka 22 a b (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 2 – odstavek 2 – točka 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(22ab) „kmetijska biomasa“ pomeni 
ostanke in odpadke, ki nastanejo pri 
kmetijskih dejavnostih in pri proizvodnji, 
vzdrževanju in predelavi kmetijskih 
proizvodov, živalskih odpadkov in 
odpadkov iz predelave hrane.

Predlog spremembe 64

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) (a) točka 16 se nadomesti z 
naslednjim: 
„(16) „skupnost na področju energije iz 
obnovljivih virov“ pomeni pravno osebo
(a) ki v skladu z veljavnim 
nacionalnim pravom temelji na odprti in 
prostovoljni udeležbi, je samostojna in jo 
dejansko nadzorujejo delničarji ali člani, 
ki se nahajajo v bližini projektov na 
področju energije iz obnovljivih virov, ki 
jih ima ta pravna oseba v lasti in jih 
razvija;
(b) katere delničarji ali člani so fizične 
osebe, mala in srednja podjetja ali lokalni 
in regionalni organi, vključno z občinami;
(c) katere glavni cilj je zagotoviti 
okoljske, gospodarske ali socialne 
skupnostne koristi za svoje delničarje ali 
člane ali lokalna območja, kjer deluje, in 
ne toliko finančne dobičke;“

Predlog spremembe 65

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

1. Države članice skupaj zagotovijo, 
da delež energije iz obnovljivih virov v 
bruto končni porabi energije Unije 
leta 2030 znaša najmanj 40 %.

1. Države članice skupaj zagotovijo, 
da delež energije iz obnovljivih virov v 
bruto končni porabi energije Unije 
leta 2030 znaša najmanj 45 %. Ker 
proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
pogosto poteka na lokalni in regionalni 
ravni ter je odvisna od lokalnih in 
regionalnih malih in srednjih podjetij, 
morajo države članice v celoti vključiti 
lokalne in regionalne organe v določanje 
ciljev in podpiranje političnih ukrepov.

Predlog spremembe 66

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da se energija iz biomase 
proizvaja tako, da se čim bolj zmanjšajo 
neupravičeni izkrivljajoči učinki na trg 
surovin iz biomase in škodljivi vplivi na 
biotsko raznovrstnost. V ta namen 
upoštevajo hierarhijo ravnanja z odpadki iz 
člena 4 Direktive 2008/98/ES in načelo 
kaskadne uporabe iz tretjega pododstavka.

3. Države članice v svojih programih 
podpore sprejmejo ukrepe za zagotovitev, 
da se energija iz biomase proizvaja tako, da 
se čim bolj zmanjšajo neupravičeni 
izkrivljajoči učinki na trg surovin iz 
biomase in škodljivi vplivi na biotsko 
raznovrstnost ali podnebje. V ta namen 
uporabljajo (kot je uporabljeno v 
direktivi) (namesto „izvajajo“) hierarhijo 
ravnanja z odpadki iz člena 4 
Direktive 2008/98/ES in načelo kaskadne 
uporabe iz tretjega pododstavka.

Predlog spremembe 67

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) uporabo hlodov za žago, furnirskih 
hlodov, štorov in korenin za proizvodnjo 

črtano
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energije;

Predlog spremembe 68

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) prakse, ki niso v skladu z 
delegiranim aktom iz tretjega 
pododstavka;

črtano

Predlog spremembe 69

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od 31. decembra 2026 in brez 
poseganja v obveznosti iz prvega 
pododstavka države članice ne odobrijo 
nobene podpore za proizvodnjo električne 
energije iz gozdne biomase v napravah, ki 
so namenjene izključno električni energiji, 
razen če taka električna energija izpolnjuje 
vsaj enega od naslednjih pogojev:

(b) od 31. decembra 2026 in brez 
poseganja v obveznosti iz prvega 
pododstavka države članice ne odobrijo 
nobenega novega programa podpore za 
proizvodnjo električne energije iz gozdne 
biomase v napravah, ki so namenjene 
izključno električni energiji, razen če taka 
električna energija izpolnjuje vsaj enega od 
naslednjih pogojev:

Predlog spremembe 70

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) proizvaja se uporabo zajemanja in 
shranjevanja biomasnega CO2 ter 

(ii) proizvaja se v obratu, ki je opravil 
oceno, da bi dokazal svojo pripravljenost 
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izpolnjuje zahteve iz člena 29(11), drugi 
pododstavek.

za uporabo zajemanja in shranjevanja 
biomasnega CO2, ter izpolnjuje zahteve iz 
člena 29(11), drugi pododstavek.

Predlog spremembe 71

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) soproizvodnja ni tehnično 
izvedljiva ali komercialno vzdržna;

Predlog spremembe 72

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iib) prenehanje podpore bi povzročilo 
zamenjavo naprave z napravo, ki temelji 
na fosilnih gorivih;

Predlog spremembe 73

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iic) proizvaja se v obratu, ta pa je del 
podporne sheme, ki je zasnovana tako, da 
se odpravi tveganje za zanesljivost oskrbe 
ali zagotovi stabilnost omrežja, obrat pa 
izpolnjuje tudi ustrezne zahteve iz člena 
29(11);
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Predlog spremembe 74

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iid) proizvaja se na območju, kjer ni 
komercialnega povpraševanja po toploti.

Predlog spremembe 75

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje eno leto po [začetku 
veljavnosti te direktive o spremembi] 
sprejme delegirani akt v skladu s 
členom 35 o tem, kako uporabljati načelo 
kaskadne uporabe za biomaso, zlasti o 
tem, kako čim bolj zmanjšati uporabo 
kakovostnega okroglega lesa za 
proizvodnjo energije, s poudarkom na 
programih podpore in ob ustreznem 
upoštevanju nacionalnih posebnosti.

črtano

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do leta 2026 predloži poročilo o 
vplivu programov podpore držav članic za 
biomaso, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo in možnimi izkrivljanji 
trga, ter oceni možnost nadaljnjih 
omejitev v zvezi s programi podpore za 

Komisija do leta 2026 predloži poročilo o 
vplivu programov podpore držav članic za 
biomaso, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo in možnimi izkrivljanji 
trga, čim večjo proizvodnjo električne 
energije iz bioenergije, kot je priporočila 
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gozdno biomaso. Mednarodna agencija za energijo v 10-
točkovnem načrtu, s katerim bi Evropska 
unija za več kot tretjino zmanjšala 
odvisnost od ruske oskrbe, hkrati pa 
podprla evropski zeleni dogovor, 
povečanjem proizvodnje biometana iz 
trajnostnih virov biomase, zlasti kmetijske 
biomase, kot je priporočila Evropska 
komisija v dokumentu z naslovom 
REPowerEU: skupni evropski ukrepi za 
cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj 
trajnostno energijo.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 3 – odstavek 4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice vzpostavijo okvir, ki 
lahko vključuje programe podpore in 
ukrepe za lažje sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, kar 
omogoča uvedbo električne energije iz 
obnovljivih virov na raven, ki je skladna z 
nacionalnim prispevkom države članice iz 
odstavka 2, in s hitrostjo, ki je skladna z 
okvirnimi usmeritvami iz člena 4(a)(2) 
Uredbe (EU) 2018/1999. Ta okvir zlasti 
obravnava preostale ovire, vključno s 
tistimi, ki so povezane s postopki za izdajo 
dovoljenj, za visoko raven oskrbe z 
električno energijo iz obnovljivih virov. 
Države članice pri oblikovanju tega okvira 
upoštevajo dodatno električno energijo iz 
obnovljivih virov, ki je potrebna za 
izpolnitev povpraševanja v prometnem, 
industrijskem, gradbenem sektorju ter 
sektorju ogrevanja in hlajenja ter za 
proizvodnjo goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora.

4a. Države članice vzpostavijo okvir, ki 
lahko vključuje programe podpore in 
ukrepe za lažje sklepanje pogodb o nakupu 
električne energije iz obnovljivih virov, kar 
omogoča uvedbo električne energije iz 
obnovljivih virov na raven, ki je skladna z 
nacionalnim prispevkom države članice iz 
odstavka 2, in s hitrostjo, ki je skladna z 
okvirnimi usmeritvami iz člena 4(a)(2) 
Uredbe (EU) 2018/1999. Ta okvir zlasti 
obravnava preostale ovire za visoko raven 
oskrbe električne energije iz obnovljivih 
virov, vključno s tistimi, ki so povezane s 
postopki za izdajo dovoljenj in razvojem 
potrebnih omrežij za prenos energije in 
strateških objektov za energetski prehod, 
vključno z ukrepi za pospešitev in 
poenostavitev postopkov za izdajo 
dovoljenj, ter zagotavlja dolgoročne 
cenovne signale za naložbene odločitve, 
vključno z naložbami v zadostnost, 
stabilnost in prožnost sistema s pomočjo 
konkurenčnih, preglednih in 
nediskriminatornih postopkov zbiranja 
ponudb, ki predvidevajo plačilo izbranih 
prejemnikov na podlagi tržnih cen. 
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Projekti na področju energije iz 
obnovljivih virov in z njimi povezana 
prenosna omrežja, ki so strateškega 
pomena, se obravnavajo prednostno s 
poenostavljenim postopkom izdajanja 
dovoljenj. Države članice pri oblikovanju 
tega okvira upoštevajo dodatno električno 
energijo iz obnovljivih virov, ki je potrebna 
za izpolnitev povpraševanja v prometnem, 
industrijskem, gradbenem sektorju ter 
sektorju ogrevanja in hlajenja ter za 
proizvodnjo goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora. Države članice in 
njihove ustrezne podnacionalne uprave si 
prizadevajo za spodbujanje najbolj 
trajnostnih tehnologij za proizvodnjo 
energije iz obnovljivih virov, na primer z 
ocenjevanjem zajetega ogljičnega odtisa 
projektov in uporabo najboljših 
trajnostnih praks pri razvoju projektov;

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – 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. Električna energija in 
energija, proizvedena iz goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora, se 
upošteva v sektorju – električna energija, 
ogrevanje in hlajenje ali promet – in se 
šteje v državi članici, v kateri se porabi le, 
če je bil predhodno dogovorjen statistični 
prenos, skupni projekt ali skupni program 
podpore med vključenimi državami 
članicami. Če se goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora porabijo v drugi 
državi članici, ki ni proizvajalka, se v 
državi članici, kjer so bila proizvedena, 
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upošteva minimalna raven energije.

Predlog spremembe 79

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 enega skupnega projekta z eno ali več 
drugimi državami članicami za 
proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. 
Pri pripravi in izvajanju tega skupnega 
projekta bi morale sodelovati lokalne in 
regionalne oblasti ter zasebni subjekti. 
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. Do finančne podpore in 
tehnične pomoči bi morale biti upravičene 
tudi lokalne in regionalne oblasti, 
vključene v čezmejne projekte, tudi 
skupne strukture, kot so evroregije in 
EZTS.

__________________ __________________
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).

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
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Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 9 – odstavek 7 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, 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 do leta 2030 in 2040, ter ustrezne 
infrastrukture, pa tudi pri dodelitvi 
ustreznega prostora v svojem pomorskem 
prostorskem načrtu za te namene. 
Omogočajo soobstoj s pomorskimi 
dejavnostmi ter upoštevajo varstvo okolja 
in krajine, posebnosti in razvoj posamezne 
regije, zlasti dejavnosti, ki se že izvajajo 
na določenem območju, socialno-
ekonomsko stvarnost in morebitno škodo 
za okolje, tehnično in ekonomsko 
izvedljivost infrastrukture prenosnega 
omrežja, potencial morskega bazena za 
pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
na morju ter pomen zagotavljanja s tem 
povezanega integriranega načrtovanja 
omrežja in spoštovanja okoljske 
zakonodaje EU. V ta namen bi bilo treba 
istočasno okrepiti sodelovanje na 
področju prostorskega načrtovanja 
plovnih poti, ribolova, zaščitenih območij 
in območij z omejenim dostopom ter 
energetsko infrastrukturo; izboljšati 
sodelovanje med zasebnimi in javnimi 
raziskavami; vzpostaviti dialog med 
pristojnimi javnimi institucijami in 
izvajati vsak drug ustrezen ukrep. Države 
članice to količino sporočijo v 
posodobljenih celovitih nacionalnih 
energetskih in podnebnih načrtih, 
predloženih v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

Predlog spremembe 81

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi države članice, ki mejijo na  morski 
bazen, trajnostno upravljale pomorski 
prostor in obale ter izkoristile potencial 
obnovljivih virov energije na morju, 
uporabijo postopek pomorskega 
prostorskega načrtovanja skupaj z 
zanesljivim pristopom za sodelovanje 
javnosti, da bi se že v zgodnji fazi 
upoštevala stališča deležnikov in zadevnih 
obalnih skupnosti. Države članice 
omogočijo skupnostim na področju 
energije iz obnovljivih virov, da se 
vključijo v skupne projekte sodelovanja na 
področju energije iz obnovljivih virov na 
morju, da bi zagotovile širšo podporo 
javnosti.

Predlog spremembe 82

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 8 – pododstavek 2 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po oceni držav članic v skladu s prvim 
pododstavkom Komisija preuči ovire za 
dolgoročne pogodbe o nakupu električne 
energije in zlasti za uvedbo čezmejnih 
pogodb o nakupu električne energije iz 
obnovljivih virov ter izda smernice za 
odpravo teh ovir;

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice predstavijo oceno postopka 
izdaje dovoljenj ter posredujejo predloge 
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, in sicer po postopku in 
časovnici, ki sta določena v tem členu.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od držav članic se zahteva, da razvijejo 
postopke strateškega načrtovanja, da bi 
opredelile razpoložljiva zemljišča za 
izvajanje projektov na področju energije iz 
obnovljivih virov, zlasti degradirana 
zemljišča in zemljišča, ki so na voljo za 
večkratno uporabo, kot so kmetijska 
zemljišča in celinska vodna telesa, kjer se 
lahko izvajajo projekti na področju 
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energije iz obnovljivih virov;

Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 – odstavek 9 – pododstavek 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija oceni ukrepe za izboljšave in 
točkuje ključne kazalnike uspešnosti 
držav članic. Te informacije bi morale biti 
javno dostopne. Uvede tudi spodbude za 
države članice, ki pri ocenjevanju 
ključnih kazalnikov uspešnosti dosegajo 
več točk, vključno s prednostnim 
dostopom do sredstev EU, namenjenih 
projektom na področju energije iz 
obnovljivih virov.

Predlog spremembe 87

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

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, tudi v izračunu 
deleža končne porabe električne energije 
iz obnovljivih virov, ki zajema lastno 
porabo, energetske skupnosti in delež 
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načrte, predložene v skladu s členom 14 
Uredbe (EU) 2018/1999.

energije iz obnovljivih virov v mešanici 
virov električne energije. 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.

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 a – 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 izmenjave energije iz obnovljivih 
virov in lokalnega shranjevanja energije, v 
kombinaciji z izboljšanjem energijske 
učinkovitosti v zvezi s soproizvodnjo in 
pasivnimi stavbami s skoraj ničelno in 
ničelno porabo energije.

Predlog spremembe 89

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

4. Da bi države članice dosegle 
okvirni delež energije iz obnovljivih virov 
iz odstavkov 1 in 3, spodbujajo uporabo 
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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.

učinkovitih sistemov in opreme za 
ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih 
virov, vključno s sistemi ogrevanja in 
hlajenja, ki temeljijo na pametnih 
obnovljivih virih, 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 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 
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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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) vstavi se naslednji člen:
Člen 15b
„Celovito ocenjevanje in načrtovanje 
obnovljivih virov energije“
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Države članice celovito evidentirajo in 
načrtujejo uvedbo obnovljivih virov 
energije na svojem ozemlju, pri tem pa se 
usklajujejo z vsemi ustreznimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi.
Pri celovitem evidentiranju in 
načrtovanju iz odstavka 1 se upoštevajo 
tudi objekti za shranjevanje energije, ki so 
potrebni za stabilno in odporno uvedbo 
obnovljivih virov energije, pa tudi 
elementi, kot so sezonske spremembe in 
obdobja pomanjkanja energije.
Države članice pri iskanju 
najprimernejših območij za uvedbo 
obnovljivih virov energije določijo 
različne prednostne ravni, pri čemer 
upoštevajo razpoložljivost energetskih 
virov, varstvo okolja in biotske 
raznovrstnosti ter vplive na lokalne 
skupnosti in obstoječe dejavnosti. Države 
članice lahko brez poseganja v člen 16(7) 
s postopkom izdajanja dovoljenj iz člena 
16(6) olajšajo izvajanje projektov na 
območjih, ki so opredeljena kot območja z 
najvišjo stopnjo prednosti.“
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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 prizna certifikat, ki ga druge 

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, 
toplotnih in fotovoltaičnih sistemov, 
plitvih geotermalnih sistemov ter toplotnih 
črpalk, vključno s sistemi za shranjevanje 
in aktivnimi sistemi za prilagajanje 
odjema. Navedeni sistemi lahko po potrebi 
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države članice podelijo v skladu s temi 
merili. Vsaka država članica priznava 
certifikate, ki jih druge države članice 
podelijo v skladu z navedenimi merili.

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.
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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, toplotnih in 
fotovoltaičnih sistemov, plitvih 
geotermalnih sistemov, toplotnih črpalk, 
sistemov za shranjevanje in aktivnih 
sistemov za prilagajanje 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 v prometu, kot je 
določeno v členu 25, pa tudi k skupnemu 
cilju na področju obnovljivih virov 
energije, kot je določen v členu 3.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi države članice dosegle tako zadostno 
število inštalaterjev in oblikovalcev, 
zagotovijo razpoložljivost zadostnih 

Da bi države članice oziroma njihovi 
pristojni organi na regionalni in lokalni 
ravni dosegli tako zadostno število 
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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.

inštalaterjev in oblikovalcev, lahko 
spodbujajo razpoložljivost zadostnih 
programov usposabljanja za pridobitev 
kvalifikacije ali certifikata za tehnologije 
ogrevanja in hlajenja z energijo iz 
obnovljivih virov, tehnologije 
shranjevanja ter njihove najnovejše 
inovativne rešitve, vključno z 
infrastrukturo. 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.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija do 31. decembra 2025 
oceni razpoložljivost usposobljenih in 
kvalificiranih inštalaterjev tehnologij za 
energijo iz obnovljivih virov, potrebnih za 
zadovoljitev povpraševanja po delovnih 
mestih na ravni držav članic. Komisija po 
potrebi državam članicam posreduje 
priporočila za zmanjšanje vrzeli v 
razpoložljivosti usposobljenih delavcev, ki 
se objavijo.
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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
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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 
1 MWh. Za vsako enoto proizvedene 
energije se izda največ eno potrdilo o 
izvoru.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 20 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da 
operaterji prenosnih sistemov in operaterji 
distribucijskih sistemov na svojem ozemlju 
dajo na voljo informacije o deležu 
električne energije iz obnovljivih virov in 
vsebnosti emisij toplogrednih plinov v 
električni energiji, dobavljeni na vsakem 
trgovalnem območju, in sicer čim bolj 
natančno in v realnem času, vendar v 
časovnih intervalih, ki niso daljši od ene 
ure, ter z napovedmi, če so na voljo. Te 
informacije so na voljo digitalno na način, 
ki zagotavlja, da jih lahko uporabljajo 
udeleženci na trgu električne energije, 
združevalci, porabniki in končni 
uporabniki ter da jih je mogoče brati z 
elektronskimi komunikacijskimi 
napravami, kot so pametni merilni sistemi, 
polnilne postaje za električna vozila, 
sistemi ogrevanja in hlajenja ter sistemi za 
upravljanje energije v stavbah.

1. Države članice zahtevajo, da 
operaterji prenosnih sistemov in operaterji 
distribucijskih sistemov na svojem ozemlju 
dajo na voljo informacije o deležu 
električne energije iz obnovljivih virov in 
vsebnosti emisij toplogrednih plinov v 
električni energiji, dobavljeni na vsakem 
trgovalnem območju, in sicer čim bolj 
natančno in v realnem času ter z 
napovedmi, če so na voljo. Te informacije 
so na voljo digitalno na način, ki omogoča, 
da jih lahko uporabljajo udeleženci na trgu 
električne energije, združevalci, porabniki 
in končni uporabniki ter da jih je mogoče 
brati z elektronskimi komunikacijskimi 
napravami, kot so pametni merilni sistemi, 
polnilne postaje za električna vozila, 
sistemi ogrevanja in hlajenja ter sistemi za 
upravljanje energije v stavbah. Države 
članice zagotovijo, da se operaterjem 
prenosnih sistemov in operaterjem 
distribucijskih sistemov za opravljanje te 
naloge z zakonskega vidika odobri dostop 
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do zadevnih podatkov.

Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 20 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg zahtev iz [predloga uredbe o 
baterijah in odpadnih baterijah, 
razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in 
spremembi Uredbe (EU) 2019/1020] 
države članice zagotovijo, da proizvajalci 
gospodinjskih in industrijskih baterij pod 
nediskriminatornimi pogoji in brezplačno 
lastnikom in uporabnikom baterij ter 
tretjim stranem, ki delujejo v njihovem 
imenu, kot so podjetja za upravljanje 
energije v stavbah in udeleženci na trgu 
električne energije, omogočijo dostop v 
realnem času do osnovnih informacij o 
sistemu upravljanja baterij, vključno z 
zmogljivostjo, stanjem, stanjem 
napolnjenosti in vrednostjo delovne moči 
baterij.

2. Poleg zahtev iz [predloga uredbe o 
baterijah in odpadnih baterijah, 
razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in 
spremembi Uredbe (EU) 2019/1020] 
države članice zagotovijo, da proizvajalci 
gospodinjskih, skupnostnih in industrijskih 
baterij pod nediskriminatornimi pogoji in 
brezplačno lastnikom in uporabnikom 
baterij ter tretjim stranem, ki delujejo v 
njihovem imenu, kot so podjetja za 
upravljanje energije v stavbah in 
udeleženci na trgu električne energije, 
omogočijo dostop v realnem času do 
osnovnih informacij o sistemu upravljanja 
baterij, vključno z zmogljivostjo, stanjem, 
stanjem napolnjenosti in vrednostjo 
delovne moči baterij.

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 20 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni okvir ne diskriminira 
udeležbe malih ali mobilnih sistemov, kot 
so gospodinjske baterije in električna 
vozila, na trgih električne energije, 
vključno z upravljanjem prezasedenosti ter 
zagotavljanjem storitev prilagajanja in 
izravnave, tako neposredno kot tudi z 

4. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni okvir ne diskriminira 
udeležbe omrežij za daljinsko ogrevanje in 
hlajenje, malih ali mobilnih sistemov, kot 
so gospodinjske baterije, skupnostne 
baterije in električna vozila, hranilniki 
toplote, pametne električne naprave in 
sistemi za ogrevanje in hlajenje ter druge 
pametne naprave, ki porabnikom 
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združevanjem. olajšujejo prožno porabo električne 
energije iz obnovljivih virov, na trgih 
električne energije, vključno z 
upravljanjem prezasedenosti ter 
zagotavljanjem storitev prilagajanja in 
izravnave, tako neposredno kot tudi z 
združevanjem. Države članice zagotovijo 
enake konkurenčne pogoje za manjše 
udeležence na trgu, zlasti skupnosti na 
področju energije iz obnovljivih virov, da 
lahko na trgu delujejo brez 
nesorazmernega upravnega ali 
regulativnega bremena.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 22 a – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice si prizadevajo 
povečati delež obnovljivih virov v količini 
virov energije, porabljenih za končno 
energijo in neenergetske namene v 
industrijskem sektorju, za okvirno 
povprečno najmanjše letno povečanje za 
1,1 odstotne točke do leta 2030.

1. Države članice si v usklajevanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi 
prizadevajo povečati delež obnovljivih 
virov v količini virov energije, porabljenih 
za končne energetske namene v 
industrijskem sektorju, za okvirno 
povprečno najmanjše letno povečanje za 
1,1 odstotne točke do leta 2030.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 22 a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice načrtovane in sprejete 
ukrepe za dosego takega okvirnega 
povečanja vključijo v svoje celovite 
nacionalne energetske in podnebne načrte 
ter poročila o napredku, ki jih predložijo v 

Države članice načrtovane in sprejete 
ukrepe za dosego takega okvirnega 
povečanja v usklajevanju z regionalnimi 
in lokalnimi organi vključijo v svoje 
celovite nacionalne energetske in podnebne 
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skladu s členi 3, 14 in 17 
Uredbe (EU) 2018/1999.

načrte ter poročila o napredku, ki jih 
predložijo v skladu s členi 3, 14 in 17 
Uredbe (EU) 2018/1999.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 22 a – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da prispevek 
goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, ki se uporabljajo za končno 
energijo in neenergetske namene, do 
leta 2030 znaša 50 % vodika, 
uporabljenega za končno energijo in 
neenergetske namene v industriji. Za 
izračun tega odstotka se uporabljajo 
naslednja pravila:

Države članice v usklajevanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi 
zagotovijo, da prispevek goriv iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora, ki 
se uporabljajo za končno energijo in 
neenergetske namene, znaša 50 % vodika, 
uporabljenega za končno energijo in 
neenergetske namene v industriji, kjer je 
težko znižati visoke temperature, ter 
letalskem in ladijskem prometu, kjer 
elektrifikacija do leta 2030 ni izvedljiva. 
Za izračun tega odstotka se uporabljajo 
naslednja pravila: Komisija eno leto po 
začetku veljavnosti te direktive izvede 
oceno učinka razvoja trga energije, 
proizvedene iz goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora, da preveri, ali bodo 
do leta 2030 na voljo zadostne količine.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva (EU) 2018/2011
Člen 22 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da 
industrijski proizvodi, ki so označeni ali za 
katere se trdi, da so proizvedeni iz 
obnovljivih virov, in goriva iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora navajajo 

2. Države članice v usklajevanju z 
regionalnimi in lokalnimi organi 
zagotovijo, da industrijski proizvodi, ki so 
označeni ali za katere se trdi, da so 
proizvedeni iz obnovljivih virov, in goriva 
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odstotek porabljene energije iz obnovljivih 
virov ali goriv iz obnovljivih virov 
nebiološkega izvora, uporabljenih v fazi 
nabave in predobdelave, proizvodnje in 
distribucije surovin, izračunan na podlagi 
metodologij iz Priporočila 2013/179/EU27 
ali standarda ISO 14067:2018.

iz obnovljivih virov nebiološkega izvora 
navajajo odstotek porabljene energije iz 
obnovljivih virov ali goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora, uporabljenih v 
fazi nabave in predobdelave, proizvodnje 
in distribucije surovin, izračunan na 
podlagi metodologij iz 
Priporočila 2013/179/EU27 ali 
standarda ISO 14067:2018.

__________________ __________________
27 Priporočilo Komisije z dne 
9. aprila 2013 o uporabi skupnih metod za 
merjenje in sporočanje okoljske uspešnosti 
izdelkov in organizacij v njihovem 
življenjskem krogu (UL L 124, 4.5.2013, 
str. 1).

27 Priporočilo Komisije z dne 
9. aprila 2013 o uporabi skupnih metod za 
merjenje in sporočanje okoljske uspešnosti 
izdelkov in organizacij v njihovem 
življenjskem krogu (UL L 124, 4.5.2013, 
str. 1–210).
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 23 – odstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice ocenijo svoje 
možnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov ter uporabo odvečne 
toplote in odvečnega hladu v sektorju 
ogrevanja in hlajenja, po potrebi vključno z 
analizo območij, primernih za njihovo 
uvedbo z nizkim ekološkim tveganjem, ter 
možnosti za uporabo manjših projektov za 
gospodinjstva. V oceni se določijo mejniki 
in ukrepi za povečanje obnovljivih virov 
energije za ogrevanje in hlajenje ter po 
potrebi uporabo odvečne toplote in 
odvečnega hladu z daljinskim ogrevanjem 
in hlajenjem z namenom vzpostavitve 
dolgoročne nacionalne strategije za 
razogljičenje ogrevanja in hlajenja. Ocena 
je del celovitih nacionalnih energetskih in 
podnebnih načrtov iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 ter spremlja 
celovito oceno ogrevanja in hlajenja, ki se 
zahteva v skladu s členom 14(1) 

1a. Države članice ocenijo svoje 
možnosti na področju energije iz 
obnovljivih virov ter uporabo odvečne 
toplote in odvečnega hladu v sektorju 
ogrevanja in hlajenja, po potrebi vključno z 
analizo območij, primernih za njihovo 
uvedbo z nizkim ekološkim tveganjem, ter 
možnosti za uporabo manjših projektov za 
gospodinjstva s sodelovanjem lokalnih in 
regionalnih organov. V oceni se določijo 
mejniki in ukrepi za povečanje obnovljivih 
virov energije za ogrevanje in hlajenje ter 
po potrebi uporabo odvečne toplote in 
odvečnega hladu z daljinskim ogrevanjem 
in hlajenjem ter v majhnih gospodinjstvih 
in malih in srednjih podjetjih z namenom 
vzpostavitve dolgoročne nacionalne 
strategije za razogljičenje ogrevanja in 
hlajenja. Ocena je v skladu z načelom 
energijske učinkovitosti na prvem mestu 
in je del celovitih nacionalnih energetskih 
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Direktive 2012/27/EU. in podnebnih načrtov iz členov 3 in 14 
Uredbe (EU) 2018/1999 ter spremlja 
celovito oceno ogrevanja in hlajenja, ki se 
zahteva v skladu s členom 14(1) 
Direktive 2012/27/EU.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka c a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 23 – odstavek 1 a – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavi se naslednji pododstavek:
Države članice lastnikom ali najemnikom 
stavb ter malim in srednjim podjetjem 
zlasti posredujejo informacije o 
stroškovno učinkovitih ukrepih in 
finančnih instrumentih za izboljšanje 
uporabe energije iz obnovljivih virov v 
sistemih ogrevanja in hlajenja. Države 
članice informacije posredujejo naprej 
prek enotnih kontaktnih točk, in sicer z 
dostopnimi in preglednimi svetovalnimi 
orodji;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 23 – odstavek 4 – del d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) krepitev zmogljivosti nacionalnih in 
lokalnih organov za načrtovanje in 
izvajanje projektov in infrastruktur na 
področju obnovljivih virov energije;

(d) krepitev zmogljivosti nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih organov za 
načrtovanje in izvajanje projektov in 
infrastruktur na področju obnovljivih virov 
energije;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) druge ukrepe politike z enakim 
učinkom, vključno s fiskalnimi ukrepi, 
shemami podpore ali drugimi finančnimi 
spodbudami.

(i) druge ukrepe politike z enakim 
učinkom, vključno s fiskalnimi ukrepi, 
shemami podpore ali drugimi finančnimi 
spodbudami, ki prispevajo k namestitvi 
opreme za ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov ter razvoju energetskih 
omrežij za oskrbo z energijo iz obnovljivih 
virov za ogrevanje in hlajenje v stavbah in 
industriji.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri sprejemanju in izvajanju 
teh ukrepov zagotovijo njihovo dostopnost 
za vse porabnike, zlasti tiste v 
gospodinjstvih z nizkimi dohodki ali v 
ranljivih gospodinjstvih, ki sicer ne bi imeli 
ustreznega začetnega kapitala, da bi jih 
lahko koristili.

Države članice pri sprejemanju in izvajanju 
teh ukrepov zagotovijo njihovo dostopnost 
za vse porabnike, tudi najemnike, zlasti 
tiste v gospodinjstvih z nizkimi dohodki ali 
v ranljivih gospodinjstvih, in zahtevajo, da 
se znaten delež ukrepov prednostno izvaja 
v gospodinjstvih, ki trpijo zaradi 
energetske revščine, kot je opredeljena v 
[prenovljeni direktivi o energetski 
učinkovitosti], ali živijo v socialnih 
stanovanjih ter sicer ne bi imeli ustreznega 
začetnega kapitala, da bi jih lahko koristili.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 – točka e
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 24 e – odstavek 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko zahteve glede 
ocenjevanja in usklajevanja iz prvega in 
tretjega pododstavka razširijo na operaterje 
prenosnih in distribucijskih omrežij plina, 
vključno z vodikovimi omrežji in drugimi 
energetskimi omrežji.

Države članice lahko zahteve glede 
ocenjevanja in usklajevanja iz prvega in 
tretjega pododstavka razširijo na operaterje 
prenosnih in distribucijskih omrežij plina, 
vključno z vodikovimi omrežji in drugimi 
energetskimi omrežji.

Države članice se usklajujejo z regijami in 
mesti, da bi olajšale izvajanje tega 
odstavka.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) delež naprednih pogonskih biogoriv 
in bioplina, proizvedenih iz surovin s 
seznama v delu A Priloge IX, v energiji, ki 
se dobavlja prometnemu sektorju, znaša 
vsaj 0,2 % leta 2022, 0,5 % leta 2025 in 
2,2 % leta 2030, delež goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora pa vsaj 2,6 % 
leta 2030.

(b) delež naprednih pogonskih biogoriv 
in bioplina, proizvedenih iz surovin s 
seznama v delu A Priloge IX, v energiji, ki 
se dobavlja prometnemu sektorju, znaša 
vsaj 0,2 % leta 2022, 0,5 % leta 2025 in 
2,2 % leta 2030, delež goriv iz obnovljivih 
virov nebiološkega izvora pa vsaj 2,6 % 
leta 2030. Komisija eno leto po začetku 
veljavnosti te direktive izvede oceno 
učinka razvoja trga energije, proizvedene 
iz goriv iz obnovljivih virov nebiološkega 
izvora, da preveri, ali bodo do leta 2030 
na voljo zadostne količine.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za izračun zmanjšanja iz točke (a) in 
deleža iz točke (b) države članice 

Za izračun zmanjšanja iz točke (a) in 
deleža iz točke (b) države članice 
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upoštevajo obnovljiva goriva nebiološkega 
izvora tudi takrat, kadar se uporabljajo kot 
vmesni proizvodi za proizvodnjo 
konvencionalnih goriv. Države članice 
lahko pri izračunu zmanjšanja iz točke (a) 
upoštevajo reciklirana ogljična goriva.

upoštevajo obnovljiva goriva nebiološkega 
izvora tudi takrat, kadar se uporabljajo kot 
vmesni proizvodi za proizvodnjo goriv, 
namenjenih uporabi v prometu. Države 
članice lahko pri izračunu zmanjšanja iz 
točke (a) upoštevajo reciklirana ogljična 
goriva.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko pri določanju 
obveznosti za dobavitelje goriva izvzamejo 
dobavitelje goriva, ki dobavljajo električno 
energijo ali tekoča in plinasta goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
namenjena uporabi v prometu, iz 
izpolnjevanja obveznosti minimalnega 
deleža naprednih pogonskih biogoriv in 
bioplina, proizvedenih iz surovin s 
seznama v delu A Priloge IX.

Države članice lahko pri določanju 
obveznosti za dobavitelje goriva izvzamejo 
dobavitelje goriva, ki dobavljajo električno 
energijo ali tekoča in plinasta goriva iz 
obnovljivih virov nebiološkega izvora, 
namenjena uporabi v prometu, iz 
izpolnjevanja obveznosti minimalnega 
deleža naprednih pogonskih biogoriv in 
bioplina, proizvedenih iz surovin s 
seznama v delu A Priloge IX. Države 
članice lahko pri določanju obveznosti iz 
točk (a) in (b) prvega pododstavka za 
zagotovitev doseganja v njih določenih 
ciljev to med drugim storijo z ukrepi, 
usmerjenimi v količino, energijsko 
vsebnost ali emisije toplogrednih plinov, 
če se dokaže, da so bili doseženi 
zmanjšanje intenzivnosti toplogrednih 
plinov ter minimalni deleži iz točk (a) 
in (b) prvega pododstavka.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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2. Države članice vzpostavijo 
mehanizem, ki dobaviteljem goriva na 
njihovem ozemlju omogoča izmenjavo 
dobropisov za oskrbo prometnega sektorja 
z energijo iz obnovljivih virov. 
Gospodarski subjekti, ki električno 
energijo iz obnovljivih virov dobavljajo 
električnim vozilom prek javnih polnilnih 
postaj, prejmejo dobropise ne glede na to, 
ali za gospodarske subjekte velja 
obveznost, ki jo država članica določi za 
dobavitelje goriva, in lahko te dobropise 
prodajo dobaviteljem goriva, ki jih lahko 
uporabijo za izpolnitev obveznosti iz 
prvega pododstavka odstavka 1.

2. Države članice vzpostavijo 
mehanizem, ki dobaviteljem goriva na 
njihovem ozemlju omogoča izmenjavo 
dobropisov za oskrbo prometnega sektorja 
z energijo iz obnovljivih virov. 
Gospodarski subjekti, ki električno 
energijo iz obnovljivih virov dobavljajo 
električnim vozilom prek javnih in 
zasebnih polnilnih postaj, prejmejo 
dobropise ne glede na to, ali za 
gospodarske subjekte velja obveznost, ki jo 
država članica določi za dobavitelje goriva, 
in lahko te dobropise prodajo dobaviteljem 
goriva, ki jih lahko uporabijo za izpolnitev 
obveznosti iz prvega pododstavka 
odstavka 1.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka a – točka i
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se za državo članico izračunala bruto 
končna poraba energije iz obnovljivih 
virov iz člena 7 in cilj zmanjšanja 
intenzivnosti toplogrednih plinov iz 
točke (a) prvega pododstavka člena 25(1), 
delež pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter biomasnih goriv, porabljenih v 
prometu, če so proizvedena iz poljščin, ki 
se uporabljajo za živila in krmo, za več kot 
1 odstotno točko ne presega deleža teh 
goriv v končni porabi energije v 
prometnem sektorju v letu 2020 v tej 
državi članici, z največ 7 % končne porabe 
energije v prometnem sektorju v tej državi 
članici.

Da bi se za državo članico izračunala bruto 
končna poraba energije iz obnovljivih 
virov iz člena 7 in cilj zmanjšanja 
intenzivnosti toplogrednih plinov iz 
točke (a) prvega pododstavka člena 25(1), 
delež pogonskih biogoriv in drugih tekočih 
biogoriv ter biomasnih goriv, porabljenih v 
prometu, če so proizvedena iz poljščin, ki 
se uporabljajo za živila in krmo, za več kot 
1 odstotno točko ne presega deleža teh 
goriv v končni porabi energije v 
prometnem sektorju v letu 2020 v tej 
državi članici, z največ 7 % končne porabe 
energije v prometnem sektorju v tej državi 
članici. Države članice se lahko z 
odstopanjem odločijo, da tekoča 
biogoriva, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo električne energije v najbolj 
oddaljenih regijah in na nepovezanih 
območjih, izključijo iz zgornje meje 7 % 
za prometni sektor.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka c – točka iv a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 27 – odstavek c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) delež pogonskih biogoriv in 
bioplina za uporabo v prometu, 
proizvedenih iz grozdnih tropin in vinskih 
droži, se lahko v šestletnem prehodnem 
obdobju od začetka veljavnosti te direktive 
šteje za dvakratnik njihove energijske 
vsebnosti.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a – točka ii
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – pododstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— (a) v primeru trdnih biomasnih 
goriv v obratih za proizvodnjo električne 
energije, ogrevanja in hlajenja s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo 5 MW ali 
več,

— (a) v primeru trdnih biomasnih 
goriv v obratih za proizvodnjo električne 
energije, ogrevanja in hlajenja, ki ob 
začetku veljavnosti te direktive še ne 
delujejo, s skupno nazivno vhodno 
toplotno močjo 20 MW, od leta 1. januarja 
2027 pa 10 MW ali več,
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a – točka ii
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – pododstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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— (b) v primeru plinastih biomasnih 
goriv v obratih za proizvodnjo električne 
energije, ogrevanja in hlajenja s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo 2 MW ali 
več,

— (b) v primeru plinastih biomasnih 
goriv v obratih za proizvodnjo električne 
energije, ogrevanja in hlajenja s povprečno 
nazivno vhodno toplotno močjo 2 MW ali 
več,
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a – točka ii
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – pododstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— (ba) v primeru tekočih biogoriv v 
obratu za proizvodnjo električne energije, 
ogrevanja in hlajenja s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo 10 MW ali več,
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta odstavek, razen točke (c) prvega 
pododstavka,, se uporablja tudi za 
pogonska biogoriva, druga tekoča 
biogoriva in biomasna goriva iz gozdne 
biomase.

Ta odstavek, razen točke (c) prvega 
pododstavka, se uporablja tudi za pogonska 
biogoriva, druga tekoča biogoriva in 
biomasna goriva iz gozdne biomase s 
poreklom iz države, podnacionalnega 
subjekta ali gozdnega območja, ki ne 
izpolnjuje meril iz odstavka 6;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek, razen točk (b) in (c), in 
drugi pododstavek se uporabljata tudi za 
pogonska biogoriva, druga tekoča 
biogoriva in biomasna goriva iz gozdne 
biomase.;

Prvi pododstavek, razen točk (b) in (c), in 
drugi pododstavek se uporabljata tudi za 
pogonska biogoriva, druga tekoča 
biogoriva in biomasna goriva iz gozdne 
biomase s poreklom iz države, 
podnacionalnega subjekta ali gozdnega 
območja, ki ne izpolnjuje meril iz 
odstavka 6;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka d
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pogonska biogoriva, druga tekoča 
biogoriva in biomasna goriva, pridobljena 
iz kmetijske ali gozdne biomase, ki se 
upoštevajo za namene točk (a), (b) in (c) 
prvega pododstavka odstavka 1, se ne 
proizvedejo iz surovin z zemljišč, ki so bila 
januarja 2008 šotišča, razen če je 
dokazano, da se z obdelovanjem in 
pridelovanjem te surovine ne povzroči 
izsuševanje predhodno neizsušene prsti.

5. Pogonska biogoriva, druga tekoča 
biogoriva in biomasna goriva, pridobljena 
iz kmetijske ali gozdne biomase s 
poreklom iz države, podnacionalnega 
subjekta ali gozdnega območja, ki ne 
izpolnjuje meril iz točk (a), (b) in (c) 
prvega pododstavka odstavka 1, se ne 
proizvedejo iz surovin z zemljišč, ki so bila 
januarja 2008 šotišča, razen če je 
dokazano, da se z obdelovanjem in 
pridelovanjem te surovine ne povzroči 
izsuševanje predhodno neizsušene prsti, ter 
je dokazana skladnost na ravni 
nacionalnega, podnacionalnega ali 
gozdnega območja v skladu z merili za 
zmanjšanje tveganj uporabe gozdne 
biomase, pridobljene iz netrajnostne 
proizvodnje iz odstavka 6.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka e – uvodni del
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) v odstavku 6, prvi pododstavek, 
točka (a), se točka (iv) nadomesti z 
naslednjim:

(e) v odstavku 6, prvi pododstavek, 
točka (a), se točki (iii) in (iv) nadomestita 
z naslednjim:
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka e
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (iii) so območja, ki so z mednarodnim ali 
nacionalnim pravom določena kot 
naravovarstvena območja ali jih kot taka 
določi ustrezni pristojni organ, vključno z 
zemljišči, ki so imela januarja 2008 ali 
potem enega od naslednjih statusov, ne 
glede na to, ali ima zemljišče še vedno ta 
status:
– pragozd in druga gozdna zemljišča, tj. 
gozd in druga gozdna zemljišča z 
avtohtonimi vrstami, kjer ni jasno vidnih 
znakov človekovega delovanja in večjih 
posegov v ekološke procese;
– mokrišče, tj. zemljišče, ki je stalno ali 
večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo;
– šotišče;
razen če so obstajajo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v 
navedene naravovarstvene namene in ne 
vključuje izsuševanja predhodno 
neizsušene prsti, ali je dokazano, da je 
pridobivanje surovin nujno za ohranitev 
statusa z veliko vrednostjo biološke 
raznovrstnosti;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka e
Direktiva (EU) 2018/2001
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Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) se sečnja izvaja ob upoštevanju 
ohranjanja kakovosti tal in biotske 
raznovrstnosti, da bi se čim bolj zmanjšali 
negativni vplivi, na način, ki preprečuje 
sečnjo štorov in korenin, degradacijo 
prvotnih gozdov ali njihovo spreminjanje 
v gozdne nasade in sečnjo na občutljivih 
tleh; zmanjšuje velike količine čistih 
kosov ter zagotavlja lokalno ustrezne 
pragove za pridobivanje odmrlega lesa in 
zahteve po uporabi sistemov sečnje, ki 
zmanjšujejo vplive na kakovost tal, 
vključno z zbijanjem tal, ter na značilnosti 
biotske raznovrstnosti in habitate;

(iv) se sečnja izvaja ob upoštevanju 
ohranjanja kakovosti tal in biotske 
raznovrstnosti, da bi se čim bolj zmanjšali 
negativni vplivi, pri čemer se uporabljajo 
lokalno ustrezne prakse trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi, ki temeljijo na 
načelih, dogovorjenih v okviru ministrske 
konference Forest Europe in Organizacije 
Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka f – uvodni del
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v odstavku 6, prvi pododstavek, 
točka (b), se točka (iv) nadomesti z 
naslednjim:

(f) v odstavku 6, prvi pododstavek, 
točka (a), se točki (iii) in (iv) nadomestita 
z naslednjim:
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka f
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka iii (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) so območja, ki so z mednarodnim ali 
nacionalnim pravom določena kot 
naravovarstvena območja ali jih kot taka 
določi ustrezni pristojni organ, vključno z 
zemljišči, ki so imela januarja 2008 ali 
potem enega od naslednjih statusov, ne 
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glede na to, ali ima zemljišče še vedno ta 
status:
– pragozd in druga gozdna zemljišča, tj. 
gozd in druga gozdna zemljišča z 
avtohtonimi vrstami, kjer ni jasno vidnih 
znakov človekovega delovanja in večjih 
posegov v ekološke procese;
– mokrišče, tj. zemljišče, ki je stalno ali 
večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo;
– šotišče;
razen če so obstajajo dokazi, da 
proizvodnja te surovine ni posegala v 
navedene naravovarstvene namene in ne 
vključuje izsuševanja predhodno 
neizsušene prsti, ali je dokazano, da je 
pridobivanje surovin nujno za ohranitev 
statusa z veliko vrednostjo biološke 
raznovrstnosti;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka f
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) se sečnja izvaja ob upoštevanju 
ohranjanja kakovosti tal in biotske 
raznovrstnosti, da bi se čim bolj zmanjšali 
negativni vplivi, na način, ki preprečuje 
sečnjo štorov in korenin, degradacijo 
prvotnih gozdov ali njihovo spreminjanje 
v gozdne nasade in sečnjo na občutljivih 
tleh; zmanjšuje velike količine čistih 
kosov ter zagotavlja lokalno ustrezne 
pragove za pridobivanje odmrlega lesa in 
zahteve po uporabi sistemov sečnje, ki 
zmanjšujejo vplive na kakovost tal, 
vključno z zbijanjem tal, ter na značilnosti 
biotske raznovrstnosti in habitate;

(iv) se sečnja izvaja ob upoštevanju 
ohranjanja kakovosti tal in biotske 
raznovrstnosti, da bi se čim bolj zmanjšali 
negativni vplivi, pri čemer se uporabljajo 
lokalno ustrezne prakse trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi, ki temeljijo na 
načelih, dogovorjenih v okviru ministrske 
konference Forest Europe in Organizacije 
Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo;
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka g
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 10 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) najmanj 70 % pri proizvodnji 
električne energije ter energije za 
ogrevanje in hlajenje iz biomasnih goriv, ki 
se uporabljajo v obratih do 
31. decembra 2025, ter najmanj 80 % po 
vključno 1. januarju 2026.

(d) najmanj 70 % pri proizvodnji 
električne energije ter energije za 
ogrevanje in hlajenje iz biomasnih goriv, ki 
se uporabljajo v obratih, ki začnejo 
obratovati od 1. januarja 2021 do 
31. decembra 2025, ter najmanj 80 % za 
obrate, ki začnejo obratovati po vključno 
1. januarju 2026.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 29 – odstavek 13

Veljavno besedilo Predlog spremembe

„13. Države članice lahko za namene iz 
točke (c) prvega pododstavka odstavka 1 
tega člena za določeno obdobje odstopajo 
od meril iz odstavkov 2 do 7 ter 10 in 11 
tega člena, tako da sprejmejo drugačna 
merila za:
(a) obrate, ki se nahajajo v najbolj 
oddaljeni regiji v skladu s členom 349 
PDEU, če takšni obrati proizvajajo 
električno energijo oziroma energijo za 
ogrevanje ali hlajenje iz biomasnih goriv, 
oziroma za prometni sektor, zlasti 
vesoljski sektor in z njim povezane 
dejavnosti na področju astrofizike, ter
(b) biomasna goriva, ki se uporabljajo v 
obratih in prometnem sektorju iz točke (a) 
tega pododstavka, ne glede na kraj izvora 
te biomase, če so taka merila objektivno 
upravičena za to, da bi v tej najbolj 
oddaljeni regiji zagotovili nemoteno 
uvajanje meril iz odstavkov 2 do 7 ter 10 
in 11 tega člena in s tem spodbudili 
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prehod s fosilnih goriv na trajnostna 
biomasna goriva.
Drugačna merila iz tega odstavka so 
predmet posebnega obvestila zadevne 
države članice Komisiji.“

(Direktiva (EU) 2018/2001)
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka b
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 30 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da gospodarski 
subjekti predložijo zanesljive informacije v 
zvezi z izpolnjevanjem trajnostnih meril in 
meril za prihranek emisij toplogrednih 
plinov, določenih v členih 29(2) do (7) 
in (10) ter 29a(1) in (2), ter da gospodarski 
subjekti zadevni državi članici na zahtevo 
dajo na voljo podatke, ki so bili uporabljeni 
za pripravo informacij.

Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da gospodarski 
subjekti predložijo zanesljive informacije v 
zvezi z izpolnjevanjem trajnostnih meril in 
meril za prihranek emisij toplogrednih 
plinov, določenih v členih 29(2) do (7) 
in (10) ter 29a(1) in (2), ter da gospodarski 
subjekti zadevni državi članici na zahtevo 
dajo na voljo podatke, ki so bili uporabljeni 
za pripravo informacij. Države članice od 
gospodarskih subjektov zahtevajo, da 
zagotovijo ustrezen standard neodvisne 
revizije informacij, ki jih predložijo, in da 
dokažejo, da so to storili. Z revizijo se 
preveri, ali so sistemi, ki jih uporabljajo 
gospodarski subjekti, točni, zanesljivi in 
zaščiteni pred goljufijami, kar vključuje 
preverjanje, da materiali niso namerno 
spremenjeni ali zavrženi, tako da bi lahko 
pošiljka ali njen del postal odpadek ali 
ostanek. Ocenijo se pogostost in 
metodologija vzorčenja ter zanesljivost 
podatkov.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20 – točka d
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Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 30 – odstavek 6 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za obrate, ki proizvajajo električno 
energijo, ogrevanje in hlajenje s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo med 5 in 
10 MW, države članice vzpostavijo 
poenostavljene nacionalne sisteme 
preverjanja, da zagotovijo izpolnjevanje 
trajnostnih meril in meril za emisije 
toplogrednih plinov iz člena 29(2) do (7) in 
(10).

Za obrate, ki proizvajajo električno 
energijo, ogrevanje in hlajenje s skupno 
nazivno vhodno toplotno močjo med 10 in 
20 MW in začnejo obratovati 1. januarja 
2027, države članice vzpostavijo 
poenostavljene nacionalne sisteme 
preverjanja, da zagotovijo izpolnjevanje 
trajnostnih meril in meril za emisije 
toplogrednih plinov iz člena 29(2) do (7) 
in (10).
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 31 – odstavki 2, 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) v členu 31 se črtajo odstavki 2, 3 in 
4;

črtano
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 31 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija zagotovi, da se vzpostavi 
podatkovna zbirka Unije, ki bo omogočala 
sledenje tekočim in plinastim gorivom iz 
obnovljivih virov ter recikliranim 
ogljičnim gorivom.

1. Komisija zagotovi, da se vzpostavi 
podatkovna zbirka Unije, ki bo omogočala 
sledenje tekočim in plinastim gorivom iz 
obnovljivih virov, tudi surovin iz Priloge 
IX, ki se uporabljajo za njihovo 
proizvodnjo, ter recikliranim ogljičnim 
gorivom.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 31 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če so bila za proizvodnjo pošiljke 
plinov iz obnovljivih virov izdana potrdila 
o izvoru, države članice zagotovijo, da se 
ta potrdila o izvoru prekličejo, preden se 
lahko pošiljka plinov iz obnovljivih virov 
vpiše v podatkovno zbirko.

4. Ko so za proizvodnjo pošiljke 
plinov iz obnovljivih virov izdana potrdila 
o izvoru, države članice zagotovijo, da se 
ta potrdila o izvoru vpišejo v podatkovno 
zbirko in nato prekličejo, ko se pošiljka 
plinov iz obnovljivih virov umakne iz 
evropskega omrežja za plin iz obnovljivih 
virov.
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva (EU) 2018/2001
Člen 31 a – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za preverjanje podatkov lahko prostovoljni 
ali nacionalni sistemi, ki jih priznava 
Komisija v skladu s členom 30(4), (5) in 
(6), uporabijo informacijske sisteme tretjih 
strani kot posrednikov za zbiranje 
podatkov, če je bila Komisija o taki 
uporabi uradno obveščena.

Za preverjanje podatkov lahko prostovoljni 
ali nacionalni sistemi, ki jih priznava 
Komisija v skladu s členom 30(4), (5) in 
(6), uporabijo informacijske sisteme tretjih 
strani kot posrednikov za zbiranje 
podatkov, če je bila Komisija o taki 
uporabi uradno obveščena.

Kolikor je mogoče, zbirka podatkov 
vključuje razčlenjene podatke na ravni 
NUTS 3 ali NUTS 2.
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Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Direktiva (EU) 2018/2001
Priloga V – del C – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za izračun iz točke 1(a) se 
prihranki emisij toplogrednih plinov zaradi 

6. Za izračun iz točke 1(a) se 
prihranki emisij zaradi izboljšav v 
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izboljšav v kmetovanju (esca), npr. 
prehoda na zmanjšano obdelavo tal ali na 
način brez predhodne obdelave tal, 
boljšega kolobarjenja, uporabe pokrovnih 
poljščin, vključno z ravnanjem z ostanki 
kmetijskih pridelkov, uporabe organskih 
izboljševalcev tal (npr. kompost, digestat 
fermentacije gnoja), upoštevajo samo, če se 
trdno in na preverljiv način dokaže, da se 
je količina ogljika v tleh povečala ali da je 
mogoče razumno domnevati, da se je 
povečala v obdobju pridelave zadevnih 
surovin, pri čemer se upoštevajo emisije, 
kjer so take prakse povzročile povečanje 
uporabe gnojil in herbicidov37.

kmetijstvu (esca), npr. prehoda na 
zmanjšano obdelavo tal ali na način brez 
predhodne obdelave tal, shranjevanja 
ogljika v tleh z bioogljem, boljših 
pridelkov in kolobarjenja, uporabe 
pokrovnih poljščin, vključno z ravnanjem z 
ostanki kmetijskih pridelkov, uporabe 
organskih izboljševalcev tal (npr. kompost, 
digestat fermentacije gnoja) upoštevajo 
samo, če ne predstavljajo tveganja, da bi 
negativno vplivali na biotsko 
raznovrstnost. Ogljik v biomasi se lahko s 
pirolizo pretvori v biooglje, ki se lahko 
shrani v tleh, kar je tehnologija 
negativnih emisij. V tem primeru se bonus 
za izboljšano kmetijsko ravnanje in 
gnojenje vrne kmetu, ki ustvari negativne 
emisije, z izdajo trajnostnega/okoljskega 
certifikata. Poleg tega se predložijo trdni 
in preverljivi dokazi, da se je ogljik v tleh 
povečal ali da je razumno pričakovati, da 
se je v obdobju pridelave zadevnih surovin 
povečal, pri čemer se upoštevajo emisije, 
kadar take prakse povzročajo povečano 
uporabo gnojil in herbicidov37;

_________________ _________________
37 Takšen dokaz je lahko merjenje ogljika v 
tleh, npr. prvo merjenje pred pridelavo in 
naknadna merjenja v rednih nekajletnih 
presledkih. Preden je v takšnem primeru 
možno drugo merjenje, bi se povečanje 
vsebnosti ogljika v tleh ocenjevalo na 
podlagi reprezentativnih poskusov ali 
vzorcev tal. Od drugega merjenja dalje bi 
se na podlagi meritev ugotavljala večja 
vsebnost ogljika v tleh in njen obseg.

37 Takšen dokaz je lahko merjenje ogljika v 
tleh, npr. prvo merjenje pred pridelavo in 
naknadna merjenja v rednih nekajletnih 
presledkih. Preden je v takšnem primeru 
možno drugo merjenje, bi se povečanje 
vsebnosti ogljika v tleh ocenjevalo na 
podlagi reprezentativnih poskusov ali 
vzorcev tal. Od drugega merjenja dalje bi 
se na podlagi meritev ugotavljala večja 
vsebnost ogljika v tleh in njen obseg.

Predlog spremembe 136

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Za namene izračuna iz točke 17 so 18. Za namene izračuna iz točke 17 so 
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emisije, ki se razdelijo, eec + e l + esca + 
tisti deli e p, e td, eccs, in eccr, ki potekajo 
do procesne stopnje, na kateri se proizvede 
soproizvod, in vključno s to stopnjo. Če je 
potekala kakršna koli razdelitev na 
soproizvode na prejšnji procesni stopnji v 
življenjskem ciklu, se za te namene 
namesto skupne količine teh emisij uporabi 
del emisij, dodeljenih na zadnji taki 
procesni stopnji vmesnemu proizvodu 
goriva. Pri bioplinu in biometanu se za 
namene navedenega izračuna upoštevajo 
vsi soproizvodi, ki ne spadajo na področje 
točke 7. Za odpadke in ostanke se emisije 
ne dodelijo. Soproizvodi, ki imajo 
negativno energijsko vsebnost, se za 
namene izračuna upoštevajo, kot da imajo 
energijsko vsebnost nič. Za odpadke in 
ostanke, vključno z vsemi odpadki in 
ostanki iz Priloge IX, se šteje, da imajo v 
življenjskem ciklu do procesa zbiranja teh 
materialov emisije toplogrednih plinov 
enake nič, ne glede na to, ali se pred 
pretvorbo v končni proizvod predelajo v 
vmesne proizvode. Za ostanke, ki niso 
vključeni v Prilogo IX in so primerni za 
uporabo na trgu živil ali krme, se šteje, da 
imajo enako količino emisij zaradi 
ekstrakcije, pridobivanja ali pridelave 
surovin (eec) kot njihov najbližji 
nadomestek na trgu živil in krme, ki je 
vključen v preglednico v delu D. Pri 
biomasnih gorivih, ki se proizvajajo v 
rafinerijah, razen kombinacije obratov za 
predelavo s kotli ali napravami za 
soproizvodnjo, ki obratu za predelavo 
zagotavljajo toploto in/ali električno 
energijo, je za namene izračuna iz točke 17 
enota za analizo rafinerija.

emisije, ki se razdelijo, eec + e l + esca + 
tisti deli e p, e td, eccs, in eccr, ki potekajo 
do procesne stopnje, na kateri se proizvede 
soproizvod, in vključno s to stopnjo. Če je 
potekala kakršna koli razdelitev na 
soproizvode na prejšnji procesni stopnji v 
življenjskem ciklu, se za te namene 
namesto skupne količine teh emisij uporabi 
del emisij, dodeljenih na zadnji taki 
procesni stopnji vmesnemu proizvodu 
goriva. Pri bioplinu in biometanu se za 
namene navedenega izračuna upoštevajo 
vsi soproizvodi, ki ne spadajo na področje 
točke 7. Za odpadke in ostanke se emisije 
ne dodelijo. Soproizvodi, ki imajo 
negativno energijsko vsebnost, se za 
namene izračuna upoštevajo, kot da imajo 
energijsko vsebnost nič. Za odpadke in 
ostanke, vključno z vsemi odpadki in 
ostanki iz Priloge IX, se šteje, da imajo v 
življenjskem ciklu do procesa zbiranja teh 
materialov emisije toplogrednih plinov 
enake nič, ne glede na to, ali se pred 
pretvorbo v končni proizvod predelajo v 
vmesne proizvode. Pri biomasnih gorivih, 
ki se proizvajajo v rafinerijah, razen 
kombinacije obratov za predelavo s kotli 
ali napravami za soproizvodnjo, ki obratu 
za predelavo zagotavljajo toploto in/ali 
električno energijo, je za namene izračuna 
iz točke 17 enota za analizo rafinerija.
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Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 8 – točka a a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Priloga IX – del A – točka a a – točka r
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) (aa) v delu A se vstavi naslednja 
alineja:
(r) vmesne in pokrovne poljščine;
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Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
Direktiva (EU) 2018/2001
Priloga IX – del A – točka g

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(8a) Priloga IX, točka (g), se nadomesti 
z naslednjim:
„(g) prazni grozdi palmovih sadežev;“

(Direktiva (EU) 2018/2001)
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