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vlagatelj: Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročilo
Bendt Bendtsen A8-0314/2017
Energetska učinkovitost stavb

Predlog direktive (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija je zavezana trajnostnemu, 
konkurenčnemu, varnemu in 
brezogljičnemu energetskemu sistemu. 
Energetska unija in okvir energetske in 
podnebne politike do leta 2030 
opredeljujeta ambiciozne zaveze Unije za 
nadaljnje zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov (za vsaj 40 % do leta 2030 v 
primerjavi z letom 1990), za povečanje 
deleža energije iz obnovljivih virov (za 
najmanj 27 %) in vsaj 27-odstotnim 
prihrankom energije, to raven se 
pregleduje ob upoštevanju 30 % ravni 
Unije, ter za izboljšanje evropske 
energetske varnosti, konkurenčnosti in 
trajnosti.

(1) Unija je zavezana trajnostnemu, 
konkurenčnemu, varnemu in 
brezogljičnemu energetskemu sistemu ter 
visoki ravni zaščite človekovega zdravja. 
Energetska unija in okvir energetske in 
podnebne politike do leta 2030 
opredeljujeta ambiciozne zaveze Unije za 
nadaljnje zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov (za 80–95 % do leta 2050 v 
primerjavi z letom 1990), za povečanje 
deleža energije iz obnovljivih virov v 
skladu z Direktivo (EU) 2018/... [o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, COD (2016)0382] in za 
prihranek energije v skladu z Direktivo 
2012/27/EU, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo(EU) 2018/... [COD 2016/0376], 
ter za izboljšanje evropske energetske 
varnosti, konkurenčnosti, cenovne 
dostopnosti in trajnosti.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Unija se zavzema za razvoj varnega, 
konkurenčnega in brezogljičnega 
energetskega sistema do leta 205012. 
Države članice in vlagatelji za dosego tega 
cilja potrebujejo mejnike, da zagotovijo 
razogljičenje stavb do leta 2050. Za 
zagotovitev razogljičenja vsega stavbnega 
fonda do leta 2050 bi morale države 
članice opredeliti vmesne stopnje za 
doseganje srednjeročnih (2030) in 
dolgoročnih (2050) ciljev.

(6) Unija se zavzema za razvoj varnega, 
konkurenčnega in brezogljičnega 
energetskega sistema do leta 2050. Za 
dosego tega cilja je bistveno, da sedanji 
stavbni fond, ki ustvari okoli 36 % vseh 
emisij CO2 v Uniji, do leta 2050 postane 
energetsko zelo učinkovit in razogljičen 
do ravni standarda za skoraj ničelno 
porabo energije. Države članice bi si 
morale prizadevati za stroškovno 
učinkovito ravnovesje med razogljičenjem 
oskrbe z energijo in zmanjšanjem končne 
porabe energije. V ta namen države 
članice in vlagatelji potrebujejo jasno 
vizijo, ki ji bodo sledili pri svojih politikah 
in naložbenih odločitvah, kar vključuje 
dobro opredeljene nacionalne mejnike in 
ukrepe za energetsko učinkovitost, da bi 
dosegli kratkoročne (2030), srednjeročne 
(2040) in dolgoročne (2050) cilje.

__________________
12 Sporočilo o časovnem načrtu za energijo 
do leta 2050, (COM(2011)885).

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pariški sporazum o podnebnih 
spremembah iz leta 2015, ki je sledil 21. 
konferenci pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (COP 21), se mora 
odražati v prizadevanjih Unije za 
razogljičenje njenega stavbnega fonda. 
Glede na to, da se skoraj 50 % končne 
energije v Uniji porabi za ogrevanje in 
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hlajenje, od tega 80 % v stavbah, je 
uresničitev energetskih in podnebnih 
ciljev Unije močno odvisna od njenih 
prizadevanj za obnovo stavbnega fonda s 
prednostno obravnavo energetske 
učinkovitosti in prihrankov, z dosledno 
uporabo načela, da je energetska 
učinkovitost na prvem mestu, ter 
zagotavljanjem učinkovite uporabe 
obnovljivih virov energije. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Določbe o dolgoročnih strategijah 
prenove iz Direktive 2012/27/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta13 bi bilo 
treba prestaviti v Direktivo 2010/31/EU, 
kamor bolj ustrezajo.

(7) Določbe o dolgoročnih strategijah 
prenove iz Direktive 2012/27/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo 
treba prestaviti v Direktivo 2010/31/EU, 
kamor bolj sodijo, in jih posodobiti, da bi 
pojasnili ambicije glede energetsko zelo 
učinkovitega in razogljičenega stavbnega 
fonda. Z dolgoročnimi strategijami 
prenove in prenovo, ki iz njih izhaja, bi 
spodbudili rast in konkurenčnost prek 
ustvarjanja lokalnih delovnih mest, ki jih 
ni mogoče dati v zunanje izvajanje, in 
državljanom zagotovili energetsko 
učinkovite, zdrave in varne stavbe.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da bi omogočili stroškovno 
učinkovito doseganje podnebnih in 
energetskih ciljev Unije ter stroškovno 
učinkovito prenovo stavb, bi morali v 
nacionalne dolgoročne strategije prenove 
vključiti dejavnike za izboljšanje zdravja 
in notranje klime, tudi z združevanjem 
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prenove in odstranjevanja azbesta ter 
drugih škodljivih snovi, preprečevanjem 
nezakonitega odstranjevanja škodljivih 
snovi in spodbujanjem skladnosti z 
veljavnimi zakonodajnimi akti, kot sta 
Direktiva 2009/148/ES1a in Direktiva (EU) 
2016/22841b.
__________________
1a Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 
2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij 
nekaterih onesnaževal zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES.
1b Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 
2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij 
nekaterih onesnaževal zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Da bi dosegli energetsko zelo 
učinkovit in razogljičen stavbni fond in 
zagotovili, da bo z dolgoročnimi 
strategijami prenove dosežen potreben 
napredek, zlasti s povečanjem temeljite 
prenove, morajo države članice ponuditi 
jasne smernice in opisati merljive in ciljno 
usmerjene ukrepe, tudi za nacionalni 
stavbni fond z najnižjo učinkovitostjo, za 
energijsko revne odjemalce, za socialna 
stanovanja in gospodinjstva, ki so v dilemi 
zaradi ločenih spodbud za prenovo, pri 
tem pa upoštevati cenovno dostopnost. Da 
bi nadalje podprli potrebne izboljšave 
nacionalnih najemniških stanovanj, bi 
morale države članice razmisliti o uvedbi 
ali nadaljnji uporabi zahtev za določeno 
raven energetske učinkovitosti (glede na 
energetske izkaznice) za nepremičnine, ki 
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se oddajajo v najem.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Glede na oceno učinka Komisije, po 
kateri bi morala povprečna stopnja 
prenove znašati 3 %, da bi stroškovno 
učinkovito izpolnili ambicije Unije glede 
energetske učinkovitosti, je bistveno, da 
države članice podrobno navedejo svoje 
pričakovane rezultate in prispevek k 
doseganju splošnih ciljev glede energetske 
učinkovitosti leta 2030 v višini [X %] v 
skladu z Direktivo 2012/27/EU, kakor je 
bila spremenjena z Direktivo .../2018/EU 
[COD 2016/0376], pri čemer se upošteva, 
da se z vsakim povišanjem energetskih 
prihrankov za 1 % uvoz plina zmanjša za 
2,6 %, kar dejavno prispeva k energetski 
neodvisnosti Unije.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7d) Ambiciozni cilji za korenito prenovo 
sedanjega stavbnega fonda bodo prinesli 
na milijone delovnih mest v Uniji, zlasti v 
malih in srednjih podjetjih. Spričo tega 
morajo države članice zagotoviti jasno 
povezavo med svojimi nacionalnimi 
dolgoročnimi strategijami prenove in 
ustreznimi pobudami za spodbujanje 
razvoja spretnosti in izobraževanja v 
gradbenem sektorju in sektorju 
energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 9
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Načrte enotnega digitalnega trga in 
energetske unije bi bilo treba uskladiti in bi 
morali služiti skupnim ciljem. 
Digitalizacija energetskega sistema hitro 
spreminja področje energetike, od 
vključevanja obnovljivih virov energije do 
pametnih omrežij in pametnih stavb. Za 
digitalizacijo gradbenega sektorja je treba 
predvideti ciljno usmerjene spodbude za 
pametne sisteme in digitalne rešitve v 
grajenem okolju.

(8) Načrte enotnega digitalnega trga in 
energetske unije bi bilo treba uskladiti in bi 
morali služiti skupnim ciljem. 
Digitalizacija energetskega sistema hitro 
spreminja področje energetike, od 
vključevanja obnovljivih virov energije do 
pametnih omrežij in pametnih stavb. S tem 
se ponujajo nove priložnosti za prihranke 
energije, ko se odjemalcem zagotovijo bolj 
točne informacije o njihovih vzorcih 
potrošnje in se upravljavcu sistema 
omogoči, da bolje upravlja omrežje. Za 
digitalizacijo gradbenega sektorja in 
spodbujanje sistemskega razvoja 
pametnih mest je treba predvideti ciljno 
usmerjene spodbude za ustrezne in 
pametne sisteme in digitalne rešitve v 
grajenem okolju, pri tem pa upoštevati 
manj digitalno vključene odjemalce. Pri 
teh spodbudah je treba upoštevati cilje 
povezljivosti Unije in ambicije za uvedbo 
komunikacijskih omrežij visoke 
zmogljivosti, ki so osnovni pogoj za 
pametne domove ter dobro povezane 
skupnosti, pri tem pa zagotoviti, da razvoj 
teh omrežij ne bodo ovirale gradbene 
rešitve, ki bi utegnile negativno vplivati na 
povezljivost.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Za prilagoditev te uredbe tehničnemu 
napredku je na Komisijo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, da ga dopolni z opredelitvijo 
pametnega indikatorja in omogoči njegovo 
izvajanje. Pametni indikator se uporablja 
za merjenje zmogljivosti stavb glede 

(9) Za prilagoditev te uredbe tehničnemu 
napredku je na Komisijo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU), da ga dopolni z 
opredelitvijo pametnega indikatorja in 
omogoči njegovo izvajanje v skladu z 
metodologijo, določeno v tej direktivi. 
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uporabe IKT in elektronskih sistemov za 
optimizirano delovanje in interakcijo z 
omrežjem. S pametnim indikatorjem se bo 
povečala ozaveščenost lastnikov stavb in 
stanovalcev v njih ter glede vrednosti 
avtomatizacije stavbe in elektronskega 
spremljanja tehničnih stavbnih sistemov in 
stanovalcem dalo zaupanje glede dejanskih 
prihrankov, ki se dosežejo z novimi 
izboljšanimi funkcijami.

Pametni indikator je skladen z 
energetskimi izkaznicami in se uporablja 
za merjenje zmogljivosti stavb glede 
uporabe IKT in elektronskih sistemov za 
optimizirano delovanje, učinkovitost, 
notranje udobje in interakcijo z omrežjem. 
S pametnim indikatorjem se bo povečala 
ozaveščenost lastnikov stavb in 
stanovalcev v njih ter glede vrednosti 
avtomatizacije stavbe in elektronskega 
spremljanja tehničnih stavbnih sistemov in 
stanovalcem dalo zaupanje glede dejanskih 
prihrankov, ki se dosežejo z novimi 
izboljšanimi funkcijami.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Inovacije in nova tehnologija lahko 
tudi omogočajo podporo s strani stavb za 
splošno razogljičenje gospodarstva. Stavbe 
lahko na primer povečajo razvoj 
infrastrukture, ki je potrebna za pametno 
polnjenje električnih vozil in tudi 
zagotavljajo osnovo, na podlagi katere se 
države članice odločijo, če bodo 
avtomobilske baterije uporabljale kot vir 
energije. Da bi se ta cilj odrazil, bi bilo 
treba razširiti opredelitev tehničnih 
stavbnih sistemov.

(10) Inovacije in nova tehnologija lahko 
tudi omogočajo podporo s strani stavb za 
splošno razogljičenje gospodarstva, tudi v 
prometnem sektorju. Stavbe lahko na 
primer povečajo razvoj infrastrukture, ki je 
potrebna za uvedbo pametnega polnjenja 
električnih vozil, in tudi zagotavljajo 
osnovo, na podlagi katere se države članice 
odločijo, ali bodo avtomobilske baterije 
uporabljale kot vir energije. Da bi se ta cilj 
odrazil, bi bilo treba razširiti opredelitev 
tehničnih stavbnih sistemov.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Napeljava kabelskih vodov in cevi 
ustvarja pogoje za hitro namestitev 
polnilnih mest, če in kjer so potrebna. 
Države članice bi zato morale zagotoviti 
razvoj elektromobilnosti na uravnotežen 
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in stroškovno učinkovit način. Zlasti je 
treba v primerih, ko se obsežna prenova 
dotika tudi električne infrastrukture, 
poskrbeti za ustrezno napeljane kabelske 
vode ali cevi, da bi zagotovili dovolj 
kablov, cevi in električne energije v smislu 
Direktive 2014/94/EU za namestitev 
polnilnih mest na parkiriščih.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Za jasno vizijo razogljičenja 
stavbnega fonda do leta 2050 je potrebna 
visoka raven ambicij. Ko se bo poraba 
energije bolj približala nič, bo delež sive 
energije bolj odločilen v celotnem 
življenjskem ciklu stavb. Prihodnja vizija 
za razogljičen stavbni fond bi morala 
vključevati sivo energijo v stavbah. Zato je 
gradnja z lesom podnebju prijazna.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) Spodbujati bi bilo treba raziskave in 
preskušanje novih rešitev za optimiziranje 
energetske učinkovitosti zgodovinskih 
stavb in krajev, obenem pa zaščititi in 
ohraniti kulturno dediščino.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10d) Države članice bi morale upoštevati, 
da inovacije in nove tehnologije zahtevajo 
večje naložbe v izobraževanje ter znanja 
in spretnosti, ki so potrebni za uspešno 
uvajanje teh tehnologij.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10e) V tej direktivi je težko vnaprej 
napovedati razvoj in inovacije na 
področju elektronske mobilnosti, stavb ali 
pametnih sistemov. Zaradi tega je treba po 
vsej direktivi uporabljati načelo 
tehnološke nevtralnosti.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10f) Rešitve, ki temeljijo na naravi, kot 
so dobro zasnovano rastlinje na ulici, 
zelene strehe in zidovi, ki stavbam 
zagotavljajo izolacijo in senco, 
zmanjšujejo povpraševanje po energiji, 
tako da omejujejo potrebo po ogrevanju in 
hlajenju in izboljšujejo energetsko 
učinkovitost stavbe.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 g (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10g) Zahteve za elektromobilnost iz te 
direktive bi morale biti del celostnega 
strateškega urbanističnega načrtovanja v 
državah članicah, da bi spodbujali 
alternativne, varne in trajnostne načine 
prevoza ter uporabili skladen pristop k 
električni infrastrukturi, tako da bi na 
primer zagotovili namensko parkirno 
infrastrukturo za električna kolesa in za 
osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V oceni učinka sta opredeljena dva 
obstoječa sklopa določb, katerih cilj bi bilo 
mogoče, v primerjavi s sedanjim stanjem, 
doseči na bolj učinkovit način. Prvič, 
obveznost, da izvedba študije izvedljivosti 
o visoko učinkovitih alternativnih 
sistemih pred začetkom gradnje postane 
nepotrebno breme. Drugič, za določbe v 
zvezi s pregledi ogrevalnih in klimatskih 
sistemov je bilo ugotovljeno, da začetne in 
trajne učinkovitosti teh tehničnih sistemov 
ne zagotavljajo dovolj učinkovito. Premalo 
pozornosti se danes posveča tudi poceni 
tehničnim rešitvam z zelo kratkimi 
amortizacijskimi obdobji, kot npr. 
hidravlično ravnotežje sistemov za 
ogrevanje in vgradnja/zamenjava 
termostatskih kontrolnih ventilov. Določbe 
v zvezi s pregledi se spremenijo zaradi 
zagotavljanja boljših rezultatov pregledov.

(11) V oceni učinka so opredeljene 
obstoječe določbe, katerih cilj bi bilo 
mogoče, v primerjavi s sedanjim stanjem, 
doseči na bolj učinkovit način. Za določbe 
v zvezi s pregledi ogrevalnih in klimatskih 
sistemov je bilo ugotovljeno, da začetne in 
trajne učinkovitosti teh tehničnih sistemov 
ne zagotavljajo dovolj učinkovito. Poleg 
tega se danes premalo pozornosti posveča 
poceni tehničnim rešitvam z zelo kratkimi 
amortizacijskimi obdobji, kot npr. 
hidravlično uravnoteženje sistemov za 
ogrevanje in vgradnja/zamenjava 
termostatskih kontrolnih ventilov, kar bi 
bilo treba dodatno raziskati, vključno z 
rešitvami za pomoč energijsko revnim 
odjemalcem. Določbe v zvezi s pregledi se 
spremenijo zaradi zagotavljanja boljših 
rezultatov pregledov.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Pri novih stavbah bi morale države 
članice pred začetkom gradnje zagotoviti, 
da se upoštevajo tehnična, okoljska in 
ekonomska izvedljivost visoko zmogljivih 
alternativnih sistemov. Taki sistemi lahko 
vključujejo decentralizirane sisteme 
oskrbe z energijo na podlagi energije iz 
obnovljivih virov ali odpadne toplote; 
soproizvodnjo; daljinsko ali skupinsko 
ogrevanje ali hlajenje in toplotne črpalke.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Iz smernic Svetovne zdravstvene 
organizacije iz leta 2009 izhaja, da glede 
kakovosti notranjega zraka bolj 
učinkovite stavbe zagotavljajo višje ravni 
udobja in dobrega počutja za stanovalce 
ter izboljšujejo zdravje. Toplotni mostovi, 
neustrezna izolacija in nenamerni zračni 
tokovi lahko povzročijo temperature 
površin pod rosiščem in vlago. Zato je 
bistveno zagotoviti popolno in enotno 
izolacijo stavbe, vključno z balkoni, 
razporeditvijo oken, streho, stenami, vrati 
in tlemi.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Avtomatizacija stavb in elektronsko 
spremljanje tehničnih stavbnih sistemov 
sta se, zlasti v primeru velikih objektov, 
izkazala za učinkovito nadomestilo za 

(12) Avtomatizacija stavb, upravljanje 
objektov in elektronsko spremljanje 
tehničnih stavbnih sistemov imajo velik 
potencial za zagotavljanje stroškovno 
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preglede. Namestitev take opreme bi bilo 
treba šteti kot najbolj stroškovno 
učinkovito alternativo pregledom v velikih 
nestanovanjskih in večstanovanjskih 
stavbah, ki so dovolj velike, da omogočajo 
povrnitev stroškov takšne opreme v manj 
kot treh letih. Trenutna možnost izbire 
alternativnih ukrepov se zato črta. V 
primeru manjših stavb bosta 
dokumentacija o učinkovitosti sistema, ki 
jo bodo pripravili inštalaterji, in vpis 
tovrstnih podatkov v zbirke energetskih 
izkaznic podpirala preverjanje skladnosti 
z minimalnimi zahtevami za vse tehnične 
stavbne sisteme in okrepila vlogo 
energetskih izkaznic. Poleg tega bodo 
obstoječi redni pregledi varnosti in 
načrtovana vzdrževalna dela še vedno 
omogočali priložnost za zagotovitev 
neposrednega svetovanja o izboljšanju 
energetske učinkovitosti.

učinkovitih in znatnih prihrankov 
energije tako za odjemalce kot za podjetja. 
Zlasti pri velikih obratih sta se 
avtomatizacija stavb in elektronsko 
spremljanje tehničnih stavbnih sistemov 
izkazala za učinkovita in lahko v 
nekaterih primerih nadomestita preglede 
v velikih nestanovanjskih in 
večstanovanjskih stavbah, ki so dovolj 
velike, da omogočajo povrnitev stroškov 
takšne opreme v manj kot treh letih, saj 
omogočata ukrepanje na podlagi 
zagotovljenih informacij, s čimer se 
sčasoma zagotovijo prihranki energije. 
Trenutna možnost izbire alternativnih 
ukrepov se zato črta, vendar bi morala 
ostati možnost, da se tehnični sistemi, ki 
so izrecno zajeti v programu ESCO, 
izvzamejo iz zahteve po pregledu. Da bi se 
izognili podvajanju pregledov, bi morale 
biti stavbe, ki jih upravljajo operaterji 
komunalnih storitev ali omrežja in za 
katere se izvaja pregled na sistemski 
ravni, izvzete iz te zahteve. V primeru 
manjših stavb bosta dokumentacija o 
učinkovitosti sistema, ki jo bodo pripravili 
inštalaterji, in vpis tovrstnih podatkov v 
zbirke energetskih izkaznic podpirala 
preverjanje skladnosti z minimalnimi 
zahtevami za vse tehnične stavbne sisteme 
in okrepila vlogo energetskih izkaznic. 
Poleg tega bodo obstoječi redni pregledi 
varnosti in načrtovana vzdrževalna dela še 
vedno omogočali priložnost za zagotovitev 
neposrednega svetovanja o izboljšanju 
energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da izboljšave energetske učinkovitosti v 
obstoječih stavbah prispevajo tudi k 
doseganju zdravega notranjega okolja, 
vključno z odstranitvijo azbesta in drugih 
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škodljivih snovi, preprečevanjem težav, 
kot je plesen, ter z zaščito temeljnih 
varnostnih struktur stavb, zlasti glede 
požarne in potresne varnosti.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Pomembno je zagotoviti, da ukrepi 
za izboljšanje energetske učinkovitosti 
stavb niso osredotočeni zgolj na ovoj 
stavbe, temveč vključujejo vse elemente in 
tehnične sisteme v stavbi.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Za zagotovitev njihove najboljše 
uporabe pri prenovi stavb morajo biti 
finančne spodbude povezane z obsegom 
prenove, ki ga je treba oceniti s primerjavo 
energetskih izkaznic, izdanih pred prenovo 
in po njej.

(13) Za zagotovitev njihove najboljše 
uporabe pri prenovi stavb morajo biti javne 
finančne spodbude za energetsko 
učinkovitost povezane z obsegom prenove 
in spodbujati celostno prenovo stavb kot 
najboljši način za zagotovitev visoke 
energetske učinkovitosti in izboljšanega 
notranjega udobja. Ta prenovitvena dela 
bi bilo treba oceniti s primerjavo 
energetskih izkaznic, izdanih pred prenovo 
in po njej, kadar je to sorazmerno z 
obsegom prenove, ali s podobnimi 
ustreznimi in sorazmernimi načini 
dokumentiranja.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Finančni mehanizmi in spodbude bi 
morali biti v središču nacionalnih 
dolgoročnih strategij prenove in bi jih 
morale države članice dejavno spodbujati, 
med drugim z omogočanjem energetsko 
učinkovitih hipotekarnih standardov za 
certificirane energetsko učinkovite 
prenove stavb, spodbujanjem naložb v 
energetsko učinkovit stavbni fond za javne 
organe, na primer s pojasnitvijo 
računovodskih standardov za javne 
naložbe, in z zagotavljanjem dostopnih in 
preglednih svetovalnih orodij za 
odjemalce o njihovih možnostih 
financiranja za energetsko učinkovito 
prenovo stavb.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Mehanizmi za financiranje 
energetsko učinkovitih novih stavb, pa 
tudi ukrepi za energetsko učinkovitost v 
stavbnem fondu, bi morali priti iz 
zasebnih, javno-zasebnih in javnih virov. 
Za javne naložbe bi bilo treba zmanjšati 
tveganje za naložbe v posodobitev 
stavbnega fonda. Javno-zasebna 
partnerstva bi bilo treba še posebej 
upoštevati pri ukrepih energetske 
učinkovitosti v javnih stavbah, da bi 
zmanjšali finančno breme za manjša in 
finančno šibkejša mesta, regije in države 
članice. Poleg tega bi morale države 
članice prek javne finančne podpore, za 
katero se lahko uporabijo sredstva Unije, 
spodbujati ukrepe energetske 
učinkovitosti, zlasti za socialna stanovanja 
in stanovanja za najšibkejše udeležence 
na trgu.



PE616.128/ 15

SL

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13c) Če energetska izkaznica potrjuje, da 
se je energetska učinkovitost stavbe 
izboljšala, je treba omogočiti, da se stroški 
certificiranja vključijo v spodbudo, ki jo 
zagotovi zadevna država članica.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Dostop do financiranja je lažji, ko so 
na voljo kakovostne informacije. Zato bi 
bilo treba zahtevati, da se za javne stavbe s 
skupno uporabno tlorisno površino nad 250 
m² razkrije njihova dejanska poraba 
energije.

(14) Dostop do financiranja je lažji, ko so 
na voljo kakovostne informacije. Zato bi 
bilo treba zahtevati, da se za javne stavbe, 
ki so v državni, regionalni ali občinski 
lasti ali ki so v zasebni lasti, vendar se 
javno uporabljajo, s skupno uporabno 
tlorisno površino nad 250 m² razkrije 
njihova dejanska poraba energije.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Sedanje neodvisne sisteme nadzora 
energetskih izkaznic je treba okrepiti, da se 
zagotovi dobra kakovost certifikatov, da se 
jih lahko uporablja za preverjanje 
skladnosti in pripravo statistike za 
regionalni/nacionalni stavbni fond. Registri 
energetskih izkaznic in zbirke podatkov, ki 

(15) Sedanje neodvisne sisteme nadzora 
energetskih izkaznic je treba okrepiti, da se 
zagotovi dobra kakovost certifikatov, da se 
jih lahko uporablja za preverjanje 
skladnosti in pripravo harmonizirane 
statistike za lokalni/regionalni/nacionalni 
stavbni fond. Registri energetskih izkaznic 
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jih skoraj vse države članice trenutno 
razvijajo in upravljajo za energetske 
izkaznice, bi lahko delno zagotovili 
potrebne visokokakovostne podatke o 
stavbnem fondu.

in zbirke podatkov, ki jih skoraj vse države 
članice trenutno razvijajo in upravljajo za 
energetske izkaznice, bi lahko delno 
zagotovili potrebne visokokakovostne 
podatke o stavbnem fondu.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za izpolnitev ciljev politike 
energetske učinkovitosti stavb je treba 
izboljšati preglednost energetskih izkaznic 
z zagotavljanjem, da so vsi potrebni 
parametri za izračune, tako za potrebe 
certificiranja kot tudi za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti, določeni in 
se dosledno uporabljajo. Države članice 
morajo uvesti ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, na primer da je uspešnost 
nameščenih, zamenjanih ali posodobljenih 
tehničnih stavbnih sistemov v zvezi s 
certificiranjem in preverjanjem skladnosti 
dokumentirana.

(16) Za izpolnitev ciljev politike 
energetske učinkovitosti stavb je treba 
izboljšati preglednost energetskih izkaznic 
z zagotavljanjem, da so vsi potrebni 
parametri za izračune, tako za potrebe 
certificiranja kot tudi za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti, določeni in 
se dosledno uporabljajo. Države članice 
morajo uvesti ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, na primer da je uspešnost 
nameščenih, zamenjanih ali posodobljenih 
tehničnih stavbnih sistemov v zvezi s 
certificiranjem in preverjanjem skladnosti 
dokumentirana. Da bi zagotovili dobro 
delujoč sistem energetskih izkaznic, bi 
morala Komisija pri pregledu uporabe te 
direktive oceniti potrebo po nadaljnji 
harmonizaciji teh izkaznic.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Priznavanje, spodbujanje in 
uporaba zdaj dokončno oblikovanega 
sklopa standardov Evropskega odbora za 
standardizacijo glede energetske 
učinkovitosti stavb po vseh državah 
članicah naj bi imelo pozitiven učinek na 
pregled te direktive.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) V priporočilu Komisije (EU) 
2016/1318 z dne 29. julija 2016 o skoraj 
nič-energijskih stavbah je predstavljeno, 
kako bi izvajanje direktive hkrati 
zagotovilo preoblikovanje stavbnega fonda 
in prehod na bolj trajnostno oskrbo z 
energijo, ki podpira tudi strategijo za 
ogrevanje in hlajenje. Za zagotovitev 
ustreznega izvajanja je treba posodobiti 
splošni okvir za izračun energetske 
učinkovitosti stavb s pomočjo dela, ki ga je 
izdelal Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN) na podlagi mandata M/480, ki ga je 
podala Evropska komisija.

(17) V priporočilu Komisije (EU) 
2016/1318 z dne 29. julija 2016 o stavbah s 
skoraj ničelno porabo energije je 
predstavljeno, kako bi izvajanje direktive 
hkrati zagotovilo preoblikovanje stavbnega 
fonda in prehod na bolj trajnostno oskrbo z 
energijo, ki podpira tudi strategijo za 
ogrevanje in hlajenje. Za zagotovitev 
ustreznega izvajanja je treba posodobiti 
splošni okvir za izračun energetske 
učinkovitosti stavb s pomočjo dela, ki ga je 
izdelal Evropski odbor za standardizacijo 
(CEN) na podlagi mandata M/480, ki ga je 
podala Evropska komisija. Izračune 
energetske učinkovitosti stavb bi morali 
uporabiti v prizadevanju za optimalno 
energetsko učinkovitost v skladu z 
načelom, da je energetska učinkovitost na 
prvem mestu, izraženi bi morali biti z 
numeričnim indikatorjem porabe 
primarne energije v kWh/m2 na leto, to pa 
bi morale države članice dopolniti z 
dodatnim numeričnim indikatorjem za 
skupne energetske potrebe celotne stavbe.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ciljev te direktive, in sicer 
zmanjšanje energije, potrebne za 
zadovoljevanje potreb po energiji, 
povezanih z običajno uporabo stavbe, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči same. Cilje direktive se lahko bolj 
učinkovito zagotovi z delovanjem na ravni 
Unije, saj to zagotavlja usklajenost skupnih 
ciljev, razumevanje in skupno politično 

(19) Ker ciljev te direktive, in sicer 
zmanjšanja energije, potrebne za 
zadovoljevanje potreb po energiji, 
povezanih z običajno uporabo stavbe, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči, temveč se lažje dosežejo na ravni 
Unije, saj je treba zagotoviti usklajenost 
skupnih ciljev, razumevanje in skupno 
politično ukrepanje, lahko Unija sprejme 
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ukrepanje. Zato lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti, kot je tudi 
navedeno v členu, ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenih ciljev.

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti, kot je tudi 
navedeno v členu, ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno, da bi dosegli 
navedene cilje. Ta direktiva v celoti 
spoštuje nacionalne posebnosti držav 
članic, razlike med njimi in njihove 
pristojnosti v skladu s členom 194(2) 
PDEU. Poleg tega je cilj te direktive 
omogočiti izmenjavo primerov dobre 
prakse, da bi olajšali prehod na zelo 
energetsko učinkovit stavbni fond v Uniji.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) v členu 1(3) se doda naslednji 
pododstavek:
„Države članice lahko uporabljajo 
minimalne zahteve za skupno energetsko 
učinkovitost stavb za ves okoliš namesto 
za posamezne stavbe, da bi omogočile 
celovit pristop k energetskemu in 
mobilnostnemu sistemu okrožja v okviru 
celovitega programa prenove, če vsaka 
stavba izpolnjuje minimalne zahteve glede 
skupne energetske učinkovitosti.“

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „tehnični stavbni sistem“ pomeni 3. „tehnični stavbni sistem“ pomeni 
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tehnično opremo za ogrevanje in hlajenje 
prostorov, prezračevanje, sanitarno toplo 
vodo, vgrajeno razsvetljavo, 
avtomatizacijo in nadzor stavbe, 
proizvodnjo električne energije na kraju 
samem, infrastrukturo za elektromobilnost 
na kraju samem ali kombinacijo takih 
sistemov, vključno s tistimi, ki uporabljajo 
energijo iz obnovljivih virov, iz stavbe ali 
stavbne enote;

tehnično opremo za ogrevanje in hlajenje 
prostorov, prezračevanje, upravljanje 
kakovosti zraka v prostorih, sanitarno 
toplo vodo, sisteme vgrajene zunanje in 
notranje razsvetljave, senčenje, dvigala in 
tekoče stopnice, avtomatizacijo in nadzor 
stavbe, prenos in hrambo podatkov stavbe, 
proizvodnjo in skladiščenje električne 
energije na kraju samem, infrastrukturo za 
elektromobilnost na kraju samem ali 
kombinacijo takih sistemov, vključno s 
tistimi, ki uporabljajo energijo iz 
obnovljivih virov, iz stavbe ali stavbne 
enote;

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2010/31/ES
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(3a) „sprožilna točka“ pomeni trenutek v 
življenjskem ciklu stavbe, ki je na primer z 
vidika stroškovne učinkovitosti, 
stroškovne uspešnosti ali motenj primeren 
za izvedbo energetsko učinkovite 
prenove;“

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) v členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(3b) „potni list za prenovo stavb“ pomeni 
dolgoročni načrt, ki temelji na merilih 
kakovosti in se pripravi po energetskem 
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pregledu ter v katerem so opisani ustrezni 
ukrepi in prenovitvena dela, ki naj bi 
izboljšali energetsko učinkovitost 
posamezne stavbe;“

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) v členu 2 se vstavi naslednja točka:
„(3c) „sistem avtomatizacije stavb in 
nadzorni sistem“ pomeni sistem, ki 
vključuje vse proizvode, programsko 
opremo in inženirske storitve za 
samodejni nadzor, vključno z zaporami, 
spremljanjem, optimizacijo, za delovanje, 
človeško posredovanje in upravljanje, da 
bi dosegli energetsko učinkovito, 
gospodarno in varno delovanje tehničnih 
stavbnih sistemov;“

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) v členu 2 se vstavi naslednja točka:
„3d. „pasivni element“ pomeni element 
ovoja stavbe ali drug element, ki je del 
pasivnih tehnik, katerih namen je 
zmanjšati potrebe po energiji za ogrevanje 
ali hlajenje in porabo energije za 
razsvetljavo in prezračevanje ter tako 
izboljšati toplotno in vizualno udobje;“
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Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 e (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1e) V členu 2 se točka 17 nadomesti z 
naslednjim besedilom:

17. „nazivna izhodna moč“ pomeni 
maksimalno toplotno moč, izraženo v kW, 
za katero proizvajalec navede in 
zagotavlja, da jo je mogoče ob doseganju 
izkoristka, ki ga navede, doseči med 
neprekinjenim delovanjem;

„17. „nazivna izhodna moč“ pomeni 
maksimalno toplotno moč, izraženo v kW, 
za katero proizvajalec navede in 
zagotavlja, da jo je mogoče ob doseganju 
izkoristka, ki ga navede, doseči med 
neprekinjenim delovanjem, pri čemer:
(a) „polna obremenitev“ pomeni 
največjo potrebo po zmogljivosti tehničnih 
stavbnih sistemov za ogrevanje in hlajenje 
prostorov, prezračevanje in toplo 
sanitarno vodo ter
(b) „delna obremenitev“ pomeni del 
zmogljivosti polne obremenitve, ki 
predstavlja povprečne pogoje delovanja;“

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 f (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1f) v členu 2 se doda naslednja točka:
„(19a) „razogljičen stavbni fond“ 
pomeni stavbni fond s skoraj ničelno 
porabo energije, ki je dosegel maksimalni 
potencial svoje energetske učinkovitosti.“

Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prvi odstavek vključuje člen 4 
Direktive 2012/27/EU o energetski 
učinkovitosti16, razen njegovega zadnjega 
pododstavka;

(a) vstavi se naslednji odstavek 1:

„1. Države članice pripravijo 
dolgoročno strategijo za pretvorbo 
nacionalnega fonda tako javnih kot 
zasebnih stanovanjskih in poslovnih 
stavb, da se do leta 2050 doseže 
energetsko zelo učinkovit in razogljičen 
stavbni fond. Strategija vključuje ukrepe 
za spodbujanje naložb, da bi pospešili 
prenovo, potrebno za doseganje ciljev za 
leto 2050. Ta strategija obsega:
(a) pregled nacionalnega stavbnega 
fonda, vključno z ustreznimi tipologijami 
stavb, na podlagi statističnega vzorčenja, 
če je to primerno;
(b) opredelitev stroškovno učinkovitih 
pristopov in ukrepov za spodbujanje 
tehnološko nevtralne prenove, primerne 
vrsti stavbe in podnebnemu pasu, ob 
upoštevanju ustreznih sprožilnih točk v 
življenjskem ciklu stavbe;
(c) politike in ukrepe za spodbujanje 
stroškovno učinkovite temeljite prenove 
stavb, vključno s postopnimi temeljitimi 
prenovami in razogljičenjem potrebe po 
ogrevanju in hlajenju, na primer z uvedbo 
sistema potnih listov za prenovo;
(d) politike in ukrepe za podporo načrtnim 
nizkocenovnim ukrepom in prenovam za 
energetsko učinkovitost;
(e) politike in ukrepe za načrtno 
obravnavo najmanj uspešnih segmentov 
nacionalnega stavbnega fonda, energijsko 
revnih gospodinjstev, gospodinjstev, ki so 
v dilemi zaradi ločenih spodbud za 
prenovo, ter večdružinskih hiš, ki se 
soočajo z izzivi v zvezi z izvedbo prenove, 
pri tem pa upoštevati cenovno dostopnost;
(f) politike in ukrepe, namenjene vsem 
javnim stavbam, tudi socialnim 
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stanovanjem;
(g) politike in ukrepe, namenjene 
pospešitvi tehnološkega prehoda na 
pametne in dobro povezane stavbe in 
skupnosti ter uvajanju zelo 
visokozmogljivih omrežij;
(h) pregled nacionalnih pobud za 
spodbujanje znanj in spretnosti ter 
izobraževanja v gradbenem sektorju in 
sektorju energetske učinkovitosti ter 
izobraževanja o pasivnih elementih in 
pametnih tehnologijah;
(i) v prihodnost usmerjeno perspektivo 
za usmerjanje naložbenih odločitev 
posameznikov, gradbene industrije, javnih 
institucij, vključno z občinami, 
stanovanjskimi zadrugami in finančnimi 
institucijami;
(j) z dokazi podprto oceno 
pričakovanega prihranka energije in 
širših koristi, kot so tiste, povezane z 
zdravjem, varnostjo in kakovostjo zraka.
Pripravo in izvajanje dolgoročnih strategij 
držav članice glede prenove podpirajo 
strukturirane trajne platforme deležnikov, 
tudi predstavniki lokalnih in regionalnih 
skupnosti, predstavniki socialnega 
dialoga, vključno z delavci, delodajalci, 
malimi in srednjimi podjetji in gradbenim 
sektorjem, ter predstavniki manjšin.

__________________
16 UL L 315, 14.11.2012, str. 13.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice v svoji dolgoročni 
strategiji prenove iz odstavka 1 določijo 
načrt z jasnimi mejniki in ukrepi za 

Države članice v svojih dolgoročnih 
strategijah prenove iz odstavka 1 določijo 
načrt z jasnimi mejniki in ukrepi za 
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zagotavljanje dolgoročnega cilja do leta 
2050 glede razogljičenja svojega 
nacionalnega stavbnega fonda, s posebnimi 
mejniki za leto 2030.

izpolnitev dolgoročnega cilja do leta 2050 
glede zagotavljanja zelo energijsko 
učinkovitega in razogljičenega 
nacionalnega stavbnega fonda, s posebnimi 
mejniki za leti 2030 in 2040 ter z 
merljivimi kazalniki napredka.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v svojih dolgoročnih 
strategijah prenove opredelijo, kako ti 
mejniki prispevajo k uresničevanju ciljev 
Unije o energetski učinkovitosti [X %] do 
leta 2030 v skladu z Direktivo 
2012/27/EU, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo .../2018/EU [COD 2016/0376], 
in k cilju Unije o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega mora dolgoročna strategija 
prenove prispevati k zmanjšanju energijske 
revščine.

Poleg tega morajo dolgoročne strategije 
prenove vsebovati opis pomembnih 
ukrepov, ki prispevajo k zmanjšanju 
energijske revščine, hkrati pa podpirajo 
enak dostop ranljivih gospodinjstev do 
orodij za financiranje energetsko 
učinkovitih prenov.

Predlog spremembe 47
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za pomoč pri odločanju glede naložb 
iz točke (d) odstavka 1, države članice 
uvedejo mehanizme za:

3. Za omogočanje in pomoč pri 
odločanju glede naložb iz odstavka 1, 
države članice uvedejo ali ohranijo 
mehanizme za:

(a) združevanje projektov, ki bi 
vlagateljem olajšalo financiranje prenove 
iz točk (b) in (c) v odstavku 1;

(a) združevanje projektov, tudi z 
naložbenimi platformami, ki bi 
vlagateljem olajšalo financiranje prenove 
iz odstavka 1;

(b) zmanjševanje tveganja operacij za 
energetsko učinkovitost za vlagatelje in 
zasebni sektor; ter

(b) zmanjševanje zaznanega tveganja 
operacij za energetsko učinkovitost za 
vlagatelje in zasebni sektor, na primer 
tako, da se pri kapitalskih zahtevah 
dejavniku za zavarovanje certificirane 
energetsko učinkovite prenove stavb 
določi manjša utež tveganja;

(c) uporabo javnega financiranja za 
pridobivanje dodatnih zasebnih naložb ali 
obravnavo specifičnega nedelovanja trga.

(c) uporabo javnega financiranja za 
pridobivanje dodatnih zasebnih naložb, 
tudi v okviru pobude za pametno 
financiranje pametnih stavb, ali 
obravnavo specifičnega nedelovanja trga;
(ca) v skladu z veljavnimi smernicami 
Eurostata in pojasnili v okviru 
Evropskega sistema računov 2010, 
usmerjanje naložb v energetsko učinkovit 
fond javnih stavb in pojasnila o razlagi 
računovodskih pravil, da bi podprli celovit 
pristop k naložbam javnih organov;
(cb) podporo pomoči pri razvoju 
projektov ter lajšanje združevanja malih 
in srednjih podjetij v skupine in 
konzorcije, da bi potencialnim strankam 
ponudili rešitve v svežnju ter
(cc) vzpostavitev dostopnih in preglednih 
svetovalnih orodij, kot so točke „vse na 
enem mestu“ za potrošnike in svetovalne 
službe na področju energije, ki obveščajo 
o energetsko učinkovitih prenovah, ter 
razpoložljivi finančni instrumenti za 
energetsko učinkovite prenove stavb.
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Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pripravi priporočila za 
države članice na podlagi zbiranja in 
razširjanja primerov dobre prakse glede 
uspešnih javnih in zasebnih finančnih 
sistemov za energetsko učinkovite prenove 
ter informacij o sistemih za združevanje 
majhnih projektov energetsko učinkovite 
prenove. Komisija poleg tega državam 
članicam zagotovi priporočila o finančnih 
spodbudah za prenovo z vidika 
potrošnika, ob upoštevanju razlik v 
stroškovni učinkovitosti med državami 
članicami;

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Vsaka država članica izvede vsaj 
trimesečno javno posvetovanje z vsemi 
pomembnimi deležniki o osnutku 
dolgoročne strategije prenove, preden 
slednjo predloži Komisiji. Vsaka država 
članica objavi povzetek rezultatov svojega 
javnega posvetovanja v prilogi k svoji 
dolgoročni strategiji prenove.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
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Direktiva 2010/31/EU
Člen 2a – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Vsaka država članica vključi 
podrobnosti o izvajanju svoje dolgoročne 
strategije prenove, tudi glede načrtovanih 
politik in ukrepov, v skladu z obveznostjo 
poročanja [člen 19(a)] Uredbe ... 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne .... 
[ o upravljanju energetske unije 
(2016/0375(COD) (uredba o 
upravljanju))], kot del svojega celovitega 
nacionalnega poročila o napredku na 
energetskem in podnebnem področju.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se drugi pododstavek 
črta;

(a) v odstavku 1 se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Pri novih stavbah države članice pred 
začetkom gradnje zagotovijo, da se 
upoštevajo tehnična, okoljska in 
ekonomska izvedljivost visoko zmogljivih 
alternativnih sistemov, če so 
razpoložljivi.“

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 2010/31/EU
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) v členu 7 se črta peti pododstavek; (4) v členu 7 se peti odstavek nadomesti 
z naslednjim:
„Države članice zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb upoštevajo visoko učinkoviti 
alternativni sistemi, če je to tehnično, 
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funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, ter 
da se ustrezno upoštevajo požarna varnost 
in spodbujanje zdravih notranjih 
klimatskih pogojev.“

Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se tretji pododstavek 
črta;

(a) v odstavku 1 se tretji pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Države članice zahtevajo, da so nove 
stavbe opremljene z napravami za 
samoregulacijo, ki uravnavajo raven 
sobne temperature za vsak prostor 
posebej. Namestitev naprav za 
samoregulacijo, ki uravnavajo 
temperaturo po posameznih prostorih, v 
obstoječih stavbah se zahteva ob 
zamenjavi kurilnih naprav.“

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je v 
vseh novih nestanovanjskih stavbah in vseh 
obstoječih nestanovanjskih stavbah, ki so v 
postopku večje prenove, z več kot desetimi 
parkirnimi mesti vsaj eno od desetih 
opremljeno s polnilnim mestom v smislu 
Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi 
infrastrukture za alternativna goriva17, ki 
omogoča vklop in izklop polnjenja kot 
odziv na cenovne signale. Ta zahteva se 
uporablja za vse nestanovanjske stavbe z 
več kot desetimi parkirnimi mesti od 1. 

2. Države članice zahtevajo, da je v 
vseh novih nestanovanjskih stavbah in vseh 
obstoječih nestanovanjskih stavbah z več 
kot desetimi parkirnimi mesti, ki so v 
postopku večje prenove, ki vključuje 
električno infrastrukturo stavbe ali 
parkirišča, vsaj eno od desetih parkirnih 
mest opremljeno s polnilnim mestom, in da 
je eno od desetih parkirnih mest 
opremljeno z ustrezno napeljanimi 
kabelskimi vodi ali cevmi, da se omogoči 
namestitev polnilnega mesta. v smislu 



PE616.128/ 29

SL

januarja 2025. Direktive 2014/94/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta 

2a. Države članice zahtevajo namestitev 
minimalnega števila polnilnih mest v vseh 
javnih in komercialnih nestanovanjskih 
stavbah z več kot desetimi parkirnimi 
mesti do 1. januarja 2025.

2b. Države članice uporabljajo določbe 
iz odstavka 2 za stavbe z mešano rabo z 
več kot desetimi parkirnimi mesti pod 
pogojem, da so nove ali v postopku večje 
prenove, ki vključuje električno 
infrastrukturo stavbe ali parkirišča.

Države članice se lahko odločijo, da ne 
določijo ali uporabljajo zahtev iz 
prejšnjega pododstavka za stavbe v lasti in 
uporabi malih in srednjih podjetij, kakor so 
opredeljene v naslovu I Priloge k 
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. 
maja 2003.

2c. Države članice se lahko odločijo, da ne 
določijo ali uporabljajo zahtev iz odstavka 
2 za stavbe v lasti in uporabi malih in 
srednjih podjetij, kakor so opredeljene v 
naslovu I Priloge k Priporočilu Komisije 
2003/361/ES z dne 6. maja 2003.

__________________ __________________
17 UL L 307, 28.10.2014, str. 1.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da 
novozgrajene stanovanjske stavbe in tiste v 
postopku večje prenove, z več kot desetimi 
parkirnimi mesti, vključujejo napeljavo 
kabelskih vodov, s čimer se omogoči za 
vsako parkirno mesto namestitev polnilnih 
mest za električna vozila.

3. Države članice zagotovijo, da nove 
stanovanjske stavbe in tiste v postopku 
večje prenove, ki vključuje električno 
infrastrukturo stavbe ali parkirišča v 
stavbi ali ob njej, z več kot desetimi 
parkirnimi mesti, vključujejo ustrezno 
predhodno napeljavo kabelskih vodov ali 
cevi, s čimer se omogoči za vsako parkirno 
mesto namestitev polnilnih mest za 
električna vozila.

Predlog spremembe 56
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice se lahko odločijo, da 
ne določijo ali uporabijo zahtev iz 
odstavkov 2 in 3 za javne stavbe, ki so že 
zajete v Direktivi 2014/94/EU.;

4. Države članice se lahko odločijo, da 
ne določijo ali uporabijo zahtev iz 
odstavkov 2 in 3 za javne stavbe, če so že 
zajete v zahtevah, primerljivih z ukrepi za 
prenos Direktive 2014/94/EU.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zagotovijo, da za 
javna parkirišča, ki jih upravljajo zasebni 
subjekti, veljajo zahteve iz odstavkov 2 in 
3.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Države članice obravnavajo 
regulativne ovire in zagotovijo 
poenostavljene postopke za izdajo 
dovoljenj in odobritev, da lahko lastniki in 
najemniki v obstoječe stanovanjske in 
nestanovanjske stavbe namestijo polnilna 
mesta.

Predlog spremembe 59



PE616.128/ 31

SL

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Poleg zahtev glede infrastrukture za 
elektromobilnost države članice 
upoštevajo potrebo pa infrastrukturi za 
alternativna goriva v stavbah in uvedbo 
namenskih infrastruktur, kot so koridorji 
za elektromobilnost, ter potrebo po 
usklajenih politikah za mehko in zeleno 
mobilnost, večmodalnost ter urbanistično 
načrtovanje.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da se po 
namestitvi, zamenjavi ali nadgradnji 
tehničnega stavbnega sistema opravi ocena 
celotne energetske učinkovitosti celotnega 
spremenjenega sistema in se dokumentira 
ter posreduje lastniku stavbe, tako da bo še 
vedno na voljo za preverjanje skladnosti z 
minimalnimi zahtevami v skladu z 
odstavkom 1 in izdajo energetskih 
izkaznic. Države članice zagotovijo, da se 
te podatke vključi v nacionalno zbirko 
podatkov o energetskih izkaznicah iz člena 
18(3).

5. Države članice zagotovijo, da se po 
namestitvi, zamenjavi ali nadgradnji 
tehničnega stavbnega sistema opravi ocena 
celotne energetske učinkovitosti celotnega 
spremenjenega sistema pri polni in delni 
obremenitvi in da se po potrebi oceni tudi 
učinek na kakovost zraka v zaprtih 
prostorih. Rezultati se dokumentirajo ter 
posredujejo lastniku stavbe, tako da bo še 
vedno na voljo za preverjanje skladnosti z 
minimalnimi zahtevami v skladu z 
odstavkom 1 in izdajo energetskih 
izkaznic. Države članice zagotovijo, da se 
te podatke vključi v nacionalno zbirko 
podatkov o energetskih izkaznicah iz člena 
18(3).

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
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Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 23, ki 
dopolnjuje to direktivo z opredelitvijo 
„pametnega indikatorja“ in z zahtevo, da 
mora biti pametni indikator zagotovljen 
kot dodatna informacija na energetski 
izkaznici za možne nove najemnike ali 
kupce.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23 za dopolnitev te direktive z 
opredelitvijo „pametnega indikatorja“ po 
posvetovanju z ustreznimi deležniki in na 
podlagi načrta in metodologije iz Priloge 
Ia . Opredelitev vsebuje informacije o tem, 
kako bi bilo mogoče indikator uvesti po 
preskusni fazi, kako bi bil povezan s 
certifikati o energetski učinkovitosti iz 
člena 11 in kako bi ga lahko posredovali 
kot dodatno in koristno informacijo za 
možne nove vlagatelje, najemnike, kupce 
in udeležence na trgu.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka c
Direktiva 2010/31/EU
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pametni indikator zajema funkcije 
prilagodljivosti, izboljšane funkcionalnosti 
in zmogljivosti, ki izhajajo iz več med 
seboj povezanih in vgrajenih pametnih 
naprav, ki se vključijo v običajne tehnične 
stavbne sisteme. Funkcije povečujejo 
sposobnost stanovalcev in same stavbe, da 
se odzovejo na zahteve glede udobja ali 
operativne zahteve, sodelujejo pri odzivu 
na povpraševanje in prispevajo k 
optimalnemu, nemotenemu in varnemu 
delovanju različnih energetskih sistemov in 
daljinske infrastrukture, na katero je stavba 
povezana.

Pametni indikator zajema večje prihranke 
energije, uporabo referenčnih vrednosti in 
funkcije prilagodljivosti, izboljšane 
funkcionalnosti in zmogljivosti, ki izhajajo 
iz več med seboj povezanih in vgrajenih 
pametnih naprav, ki se vključijo v običajne 
tehnične stavbne sisteme. Funkcije 
povečujejo sposobnost stanovalcev in same 
stavbe, da se odzovejo na zahteve glede 
udobja ali operativne zahteve, predvsem ob 
delni obremenitvi, vključno s 
prilagajanjem porabe energije, sodelujejo 
pri odzivu na povpraševanje in prispevajo 
k optimalnemu, učinkovitemu, 
nemotenemu in varnemu delovanju 
različnih energetskih sistemov, vključno z 
energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno 
na kraju samem, in daljinske 
infrastrukture, na katero je stavba 
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povezana.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice povežejo svoje 
finančne spodbude za izboljšave 
energetske učinkovitosti pri prenovi stavb s 
prihranki energetske učinkovitosti, ki se 
dosežejo zaradi te prenove. Ti prihranki se 
določijo s primerjavo energetskih izkaznic, 
izdanih pred in po prenovi.

6. Države članice povežejo svoje 
finančne spodbude za izboljšave 
energetske učinkovitosti pri prenovi stavb s 
prihranki energetske učinkovitosti, ki se 
dosežejo zaradi te prenove. Ti prihranki se, 
kadar je to sorazmerno z obsegom 
prenove, določijo z energetskim 
pregledom ali s primerjavo energetskih 
izkaznic, izdanih pred in po prenovi, ali z 
uporabo standardnih vrednosti za izračun 
prihrankov energije v stavbah ali podobne 
ustrezne in pregledne metodologije za 
dokumentacijo. 

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 10 – odstavek 6 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Kadar države članice vzpostavijo 
podatkovno zbirko za registracijo 
energetskih izkaznic, mora biti v njej 
omogočeno beleženje dejanske porabe 
zajetih stavb ne glede na njihovo velikost 
in kategorijo. Podatkovna zbirka vsebuje 
dejanske podatke o porabi energije stavb, 
ki jih pogosto obiskuje javnost, z uporabno 
tlorisno površino nad 250 m² in ki se redno 
posodabljajo.

6a. Kadar države članice vzpostavijo ali 
uporabijo obstoječo podatkovno zbirko za 
registracijo energetskih izkaznic, mora biti 
v njej omogočeno beleženje porabe zajetih 
stavb ne glede na njihovo velikost in 
kategorijo. Podatkovna zbirka vsebuje 
podatke o porabi energije stavb, ki so v 
lasti ali uporabi javnih organov ali jih ti 
upravljajo, z uporabno tlorisno površino 
nad 250 m² in ki se redno posodabljajo.
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Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 10 – odstavek 6b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Zbirni anonimizirani podatki v 
skladu z zahtevami EU o varstvu podatkov 
se na zahtevo dajo na voljo najmanj 
javnim organom za statistične in 
raziskovalne namene.“;

6b. Zbirni anonimizirani podatki v 
skladu z zahtevami EU o varstvu podatkov 
se na zahtevo dajo na voljo vsaj javnim 
organom za statistične in raziskovalne 
namene, popoln nabor podatkov pa je na 
voljo lastniku stavbe.“;

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
dostopnih delov sistemov, ki se uporabljajo 
za ogrevanje stavb, kot so kurilne naprave, 
nadzorni sistem in obtočne črpalke za 
nestanovanjske stavbe s celotno porabo 
primarne energije večjo kot 250 MWh in 
za stanovanjske stavbe s centraliziranim 
tehničnim stavbnim sistemom s 
kumulirano nazivno toplotno močjo nad 
100 kW. Navedeni pregled vključuje oceno 
učinkovitosti kotla in njegove velikosti v 
primerjavi z ogrevalnimi zahtevami stavbe. 
Velikosti kotla ni treba ponovno oceniti, če 
se ogrevalni sistem ali zahteve glede 
ogrevanja stavbe v tem času niso 
spremenile.;

1. Države članice določijo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
dostopnih delov sistemov, ki se uporabljajo 
za ogrevanje stavb, kot so kurilne naprave, 
nadzorni sistem in obtočne črpalke za 
nestanovanjske stavbe s celotno porabo 
primarne energije večjo kot 250 MWh in 
za stanovanjske stavbe s tehničnim 
stavbnim sistemom za ogrevanje prostorov 
in sanitarne vode s kumulirano nazivno 
toplotno močjo nad 70 kW. Navedeni 
pregled vključuje oceno učinkovitosti 
kurilne naprave pri polni in delni 
obremenitvi ter njene velikosti v 
primerjavi z ogrevalnimi zahtevami stavbe. 
Velikosti kurilne naprave ni treba 
ponovno oceniti, če se ogrevalni sistem ali 
zahteve glede ogrevanja stavbe v tem času 
niso spremenile;

Predlog spremembe 67
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Namesto odstavka 1 lahko države 
članice določijo zahteve, s katerimi 
zagotovijo, da se nestanovanjske stavbe s 
celotno porabo primarne energije nad 250 
MWh letno opremijo s sistemi za 
avtomatizacijo in nadzor stavb. Ti sistemi 
morajo biti sposobni:

2. Države članice zahtevajo, da se 
nestanovanjske stavbe s celotno porabo 
primarne energije nad 250 MWh letno do 
leta 2023 opremijo s sistemi za 
avtomatizacijo in nadzor stavb. Ti sistemi 
morajo biti sposobni:

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nenehno spremljati, analizirati in 
prilagajati porabo energije;

(a) nenehno spremljati, beležiti, 
analizirati in prilagajati porabo energije, da 
se omogoči optimalna energetska 
učinkovitost pri polni in delni 
obremenitvi;

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Namesto odstavka 1 lahko države 
članice določijo zahteve, s katerimi 
zagotovijo, da se stanovanjske stavbe s 
centraliziranimi tehničnimi stavbnimi 
sistemi s kumulirano nazivno toplotno 
močjo nad 20 kW opremijo najmanj:

3. Države članice lahko zahtevajo, da 
se stanovanjske stavbe s tehničnimi 
stavbnimi sistemi s kumulirano nazivno 
toplotno močjo za ogrevanje prostorov in 
sanitarne vode nad 70 kW opremijo:  
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Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s stalnim elektronskim 
spremljanjem, ki meri učinkovitost 
sistemov in lastnika ali upravljavca stavbe 
obvesti, ko se je občutno zmanjšala ter ko 
je sistem treba servisirati, in

(a) s funkcijo stalnega elektronskega 
spremljanja, ki meri učinkovitost sistemov 
in lastnika ali upravljavca stavbe obvesti, 
ko se je občutno zmanjšala ter ko je sistem 
treba servisirati, in

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z učinkovitimi nadzornimi 
funkcijami, ki zagotavljajo optimalno 
proizvodnjo, distribucijo in rabo energije.“;

(b) z učinkovitimi nadzornimi 
funkcijami, ki zagotavljajo optimalno 
proizvodnjo, distribucijo, shranjevanje in 
rabo energije pri polni in delni 
obremenitvi, vključno hidravličnim 
uravnotežanjem.“;

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Stavbe, ki so skladne z odstavkom 2 
ali 3, so izvzete iz zahtev iz odstavka 1.
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Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 14 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Tehnični stavbni sistemi, ki so 
izrecno zajeti v dogovorjenem merilu 
energetske učinkovitosti ali pogodbene 
ureditve, ki določa dogovorjeno raven 
izboljšave energetske učinkovitosti, kot so 
pogodbe za zagotavljanje prihranka 
energije, kot so opredeljene v točki (27) 
člena 2 Direktive 2012/27/EU, ali ki jih 
upravljajo operaterji komunalnih storitev 
ali omrežja in so zato predmet ukrepov za 
spremljanje učinkovitosti na sistem, so 
izvzeti iz zahtev iz odstavka 1.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
dostopnih delov klimatskih sistemov za 
nestanovanjske stavbe s celotno porabo 
primarne energije večjo kot 250 MWh in 
za stanovanjske stavbe s centraliziranim 
tehničnim stavbnim sistemom s 
kumulirano nazivno toplotno močjo nad 
100 kW. Pregled vključuje oceno 
učinkovitosti klimatskih naprav in njihove 
velikosti v primerjavi s hladilnimi 
zahtevami stavbe. Ocene velikosti ni treba 
ponovno izvesti, če se klimatski sistem ali 
hladilne zahteve stavbe v tem času niso 
spremenile.

1. Države članice določijo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
dostopnih delov klimatskih sistemov in 
sistemov prezračevanja za nestanovanjske 
stavbe s celotno porabo primarne energije 
večjo kot 250 MWh in za stanovanjske 
stavbe s tehničnim stavbnim sistemom za 
klimatizacijo in prezračevanje s 
kumulirano nazivno toplotno močjo nad 
12kW. Pregled vključuje oceno 
učinkovitosti klimatizacije in 
prezračevanja pri polni in delni 
obremenitvi ter velikosti v primerjavi 
hladilnimi zahtevami stavbe. Ocene 
velikosti ni treba ponovno izvesti, če se 
klimatski ali prezračevalni sistem ali 
hladilne zahteve stavbe v tem času niso 



PE616.128/ 38

SL

spremenile.

Države članice lahko določijo različno 
pogostnost pregledov glede na vrsto in 
nazivno toplotno moč klimatskega 
sistema, pri čemer upoštevajo stroške 
pregleda sistema in ocenjene prihranke 
stroškov energije, ki lahko nastanejo na 
podlagi pregleda.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Namesto odstavka 1 lahko države 
članice določijo zahteve, s katerimi 
zagotovijo, da se nestanovanjske stavbe s 
celotno porabo primarne energije nad 250 
MWh letno opremijo s sistemi za 
avtomatizacijo in nadzor stavb. Ti sistemi 
morajo biti sposobni:

2. Države članice zahtevajo, da se 
nestanovanjske stavbe s celotno porabo 
primarne energije nad 250 MWh letno do 
leta 2023 opremijo s sistemi za 
avtomatizacijo in nadzor stavb. Ti sistemi 
morajo biti sposobni:

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nenehno spremljati, analizirati in 
prilagajati porabo energije;

(a) nenehno spremljati, analizirati, 
beležiti in prilagajati porabo energije, da se 
omogoči optimalna energetska 
učinkovitost pri polni in delni 
obremenitvi;

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
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Direktiva 2010/31/EU
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Namesto odstavka 1 lahko države 
članice določijo zahteve, s katerimi 
zagotovijo, da se stanovanjske stavbe s 
centraliziranimi tehničnimi stavbnimi 
sistemi s kumulirano nazivno toplotno 
močjo nad 100 kW:

3. Države članice lahko zahtevajo, da 
se stanovanjske stavbe s tehničnimi 
stavbnimi sistemi s kumulirano nazivno 
toplotno močjo za klimatizacijo in 
prezračevanje nad 12 kW opremijo:

(a) s stalnim elektronskim 
spremljanjem, ki meri učinkovitost 
sistemov in lastnika ali upravljavca stavbe 
obvesti, ko se je občutno zmanjšala ter ko 
je sistem treba servisirati, in

(a) s funkcijo stalnega elektronskega 
spremljanja, ki meri učinkovitost sistemov 
in lastnika ali upravljavca stavbe obvesti, 
ko se je občutno zmanjšala ter ko je sistem 
treba servisirati, in

(b) z učinkovitimi nadzornimi 
funkcijami, ki zagotavljajo optimalno 
proizvodnjo, distribucijo in rabo energije.

(b) z učinkovitimi nadzornimi 
funkcijami, ki zagotavljajo optimalno 
proizvodnjo, distribucijo, shranjevanje in 
rabo energije pri polni in delni 
obremenitvi, vključno hidravličnim 
uravnotežanjem.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Stavbe, ki so skladne z odstavkom 2 
ali 3, so izvzete iz zahtev iz odstavka 1.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Člen 15 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Tehnični stavbni sistemi, ki so 
izrecno zajeti v dogovorjenem merilu 
energetske učinkovitosti ali pogodbene 
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ureditve, ki določa dogovorjeno raven 
izboljšave energetske učinkovitosti, kot so 
pogodbe za zagotavljanje prihranka 
energije, kot so opredeljene v točki (27) 
člena 2 Direktive 2012/27/EU, ali ki jih 
upravljajo operaterji komunalnih storitev 
ali omrežja in so zato predmet ukrepov za 
spremljanje učinkovitosti na sistem, so 
izvzeti iz zahtev iz odstavka 1.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) v členu 19 se „2017“ nadomesti z 
„2028“.

(9) v členu 19 se „2017“ nadomesti z 
„2024“.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 19 se doda naslednji 
odstavek:
„Komisija predvsem oceni potrebo po 
nadaljnji harmonizaciji energetskih 
izkaznic v skladu s členom 11.“

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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9b. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 19a

Komisija pred letom 2020 opravi študijo 
izvedljivosti, v kateri pojasni možnosti in 
časovni okvir za uvedbo potnih listov za 
prenovo, po možnosti v okviru dela 
energetske izkaznice, kjer so zapisana 
priporočila, da bi zagotovili dolgoročen 
načrt za obnovo določene stavbe po 
korakih.“

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2010/31/EU
Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo lastnikom 
ali najemnikom stavb informacije o 
energetskih izkaznicah, njihovem namenu 
in ciljih, stroškovno učinkovitih načinih 
za izboljšanje energetske učinkovitosti 
stavb ter, kadar je ustrezno, o finančnih 
instrumentih, ki so na voljo za izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavbe.

Države članice prek neodvisnih, dostopnih 
in preglednih instrumentov svetovanja, 
kot je sistem „vse na enem mestu“, zlasti 
zagotovijo lastnikom, upraviteljem in 
najemnikom stavb informacije o 
stroškovno učinkovitih ukrepih za 
izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, 
tudi z nasveti v zvezi s prenovo, o 
energetskih izkaznicah, njihovem namenu 
in ciljih, o nadomestitvi kotlov na fosilna 
goriva z bolj trajnostnimi alternativami in 
o finančnih instrumentih, ki so na voljo za 
izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Priloga I – oddelek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 2010/31/EU
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„1. Energetska učinkovitost stavbe 
odraža njeno običajno porabo energije za 
ogrevanje, hlajenje, sanitarno toplo vodo, 

„1. Energetska učinkovitost stavbe 
pregledno odraža njeno običajno porabo 
energije za ogrevanje, hlajenje, sanitarno 
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prezračevanje in razsvetljavo. toplo vodo, prezračevanje, razsvetljavo in 
druge tehnične stavbne sisteme.

Energetska učinkovitost stavbe se izrazi z 
numeričnim indikatorjem porabe primarne 
energije v kWh/m2 na leto, ki je usklajena 
za namene energetskih izkaznic in 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti. Energetska učinkovitost in 
metodologija za njeno določitev morata 
biti pregledni in odprti za inovacije.

Energetska učinkovitost stavbe se izrazi z 
numeričnim indikatorjem porabe primarne 
energije v kWh/m2 na leto, ki je usklajena 
za namene energetskih izkaznic in 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti. Metodologija za njeno 
določitev mora biti pregledna in odprta za 
inovacije.

Države članice opišejo svojo nacionalno 
metodologijo izračunavanja v skladu z 
nacionalno prilogo okvira povezanih 
evropskih standardov, ki so bili razviti na 
podlagi mandata M/480, ki ga je Evropska 
komisija dala Evropskemu odboru za 
standardizacijo (CEN).;

Države članice opišejo svojo nacionalno 
metodologijo izračunavanja, pri čemer 
upoštevajo terminologijo in opredelitve iz 
nacionalne priloge okvira povezanih 
evropskih standardov, ki so bili razviti na 
podlagi mandata M/480, ki ga je Evropska 
komisija dala Evropskemu odboru za 
standardizacijo (CEN).;

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka b
Direktiva 2010/31/EU
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„2. Za zagotavljanje minimalnih ravni 
za zdravje in udobje, ki jih opredelijo 
države članice, je treba izračunati 
energetske potrebe za ogrevanje in hlajenje 
prostorov, sanitarno toplo vodo in ustrezno 
prezračevanje.

„2. Za zagotavljanje čim višjih ravni 
zdravja, kakovosti zraka v zaprtih 
prostorih in udobja, ki jih opredelijo 
države članice na nacionalni ali 
regionalni ravni, je treba izračunati 
energetske potrebe, izražene v uporabni in 
primarni energiji, za ogrevanje in hlajenje 
prostorov, sanitarno toplo vodo, 
razsvetljavo, prezračevanje in druge 
tehnične stavbne sisteme. Predvsem ne bi 
smela temperatura na kateri koli notranji 
površini stavbe pasti pod temperaturo 
rosišča. 

Izračun primarne energije temelji na 
količnikih primarne energije na nosilec 
energije, ki lahko temelji na ponderiranem 
nacionalnem ali regionalnem letnem 
povprečju ali podrobnejših informacijah, ki 

Izračun primarne energije temelji na 
količnikih primarne energije na nosilec 
energije, ki lahko temelji na ponderiranem 
nacionalnem ali regionalnem letnem ter po 
možnosti tudi na sezonskem ali mesečnem 
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so na voljo za posamezen daljinski sistem. povprečju ali podrobnejših informacijah, ki 
so na voljo za posamezen daljinski sistem.

S količniki primarne energije se zmanjša 
delež obnovljivih virov energije v 
energetskih nosilcih, tako da izračuni 
obravnavajo enako: (a) energijo iz 
obnovljivih virov, ki se proizvede na kraju 
samem (za posamezen števec, tj. ob dobavi 
se ne obračuna), in (b) energijo iz 
obnovljivih virov, dobavljeno preko 
nosilca energije.“;

Pri izračunih države članice najprej 
upoštevajo energetske potrebe, naknadno 
pa enako obravnavajo: (a) energijo iz 
obnovljivih virov, ki se proizvede in 
uporabi na kraju samem (za posamezen 
števec, tj. ob dobavi se ne obračuna), in (b) 
energijo iz obnovljivih virov, dobavljeno 
preko nosilca energije.

Uporaba količnikov primarne energije 
zagotavlja prizadevanje za optimalno 
energetsko učinkovitost stavbe, saj se s 
tem podpira nacionalno izvajanje zahtev 
iz člena 9.

Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2010/31/EU
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vstavi se naslednja priloga:
„PRILOGA Ia
Skupna splošna okvirna metodologija za 
opredelitev pametnega indikatorja za 
stavbe iz člena 8(6)
1. Komisija določi skupno splošno 
okvirno metodologijo za določitev 
vrednosti pametnega indikatorja, kjer se 
oceni zmožnost stavbe ali stavbne enote, 
da prilagodi svoje delovanje potrebam 
stanovalca in omrežja ter da izboljša svojo 
energetsko učinkovitost in skupno 
uspešnost.
Pri metodologiji se upošteva število 
lastnosti, vključno s pametnimi števci, 
sistemi za avtomatizacijo in nadzor stavb, 
pametnimi termostati, vgrajenimi 
gospodinjskimi aparati, polnilnimi mesti 
za električna vozila, shranjevanjem 
energije in podrobnostmi o funkcijah ter 
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interoperabilnostjo teh lastnosti. Te 
lastnosti se ocenijo glede na morebitne 
koristi v zvezi z ravnmi energetske 
učinkovitosti ter glede na omogočeno 
prožnost, notranje klimatske pogoje in 
udobje zadevne stavbe ali stavbne enote.
2. Pametni indikator se določi in 
izračuna v skladu s tremi ključnimi 
lastnostmi stavbe in njenimi tehničnimi 
stavbnimi sistemi:
(a) sposobnost učinkovitega ohranjanja 
visoke učinkovitosti stavbe in delovanja ob 
zmanjšanju energetske porabe in večji 
rabi energije iz obnovljivih virov 
(elektrika in toplota), vključno s 
sposobnostjo stavbe, da obvladuje svoje 
povpraševanje ali proizvodnjo na kraju 
samem s pomočjo preusmerjanja lastnih 
virov;
(b) sposobnost prilagoditve načina 
delovanja glede na potrebe stanovalca, da 
se zagotovijo visoki standardi zdravja v 
zaprtih prostorih in notranjih klimatskih 
pogojev, pri čemer se ustrezna pozornost 
nameni razpoložljivosti uporabniku 
prijaznih zaslonov in daljinskega 
upravljanja ter poročanju o kakovosti 
zraka v zaprtih prostorih in porabi 
energije, ter
(c) prožnost skupne potrebe stavbe po 
električni energiji, vključno z njeno 
sposobnostjo, da omogoči udeležbo pri 
aktivnemu in pasivnemu ter implicitnemu 
in eksplicitnemu prilagajanju odjema, ki 
se meri po tem, koliko bremena stavbe se 
lahko kadarkoli prenese v smislu konične 
obremenitve v kW, in v zmogljivosti v kW, 
ki pomeni, koliko te prožnosti se lahko 
zagotovi omrežju, vključno z 
odvzemanjem in injektiranjem.
To bi omogočilo in podprlo dejavno 
udeležbo potrošnikov na trgu dobave 
električne energije v skladu z Direktivo 
2009/72/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta*.
Pri okvirni metodologiji se upoštevajo 
evropski standardi, predvsem tisti iz 
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mandata M/480.
3. Okvirna metodologija zagotavlja 
polno interoperabilnost pametnih števcev, 
sistemov za avtomatizacijo in nadzor 
stavb, vgrajenih gospodinjskih aparatov, 
pametnih termostatov v stavbah ter 
senzorjev za merjenje kakovosti zraka v 
zaprtih prostorih in ventilatorjev ter 
spodbuja uporabo referenčnih vrednosti 
in evropskih standardov, vključno z 
ontologijo Smart Appliances Reference. 
Pametni indikator upošteva in določi 
vrednost odprtosti v odnosu do tretjih 
sistemov za infrastrukturo, kot so 
električna omrežja in omrežja za daljinsko 
ogrevanje, infrastruktura električnih vozil 
ter agregati za prilagajanje odjema, da se 
zagotovi skladnost pri komunikacijah, 
nadzornih sistemih in ustreznih podatkih 
ali prenosu signalov.
4. Okvirna metodologija vključuje 
postopek obdelave podatkov v stavbi ali 
zunaj nje, kar lahko vključuje podatke, ki 
izhajajo iz stavbe ali jih prejme stavba, 
uporabnik ali stanovalec. Ta postopek 
temelji na protokolih, ki omogočajo 
izmenjavo avtentificiranih in šifriranih 
sporočil med stanovalci ter ustreznih 
proizvodov ali naprav znotraj stavbe. 
Predvsem pri obdelavi osebnih podatkov, 
kot so podatki, ki izhajajo iz pogostega in 
daljinskega merjenja ali merjenja z 
individualnimi števci ali jih obdelajo 
operaterji pametnih omrežij, se zagotavlja 
spoštovanje načel odgovornosti 
stanovalca, zaščite podatkov, zasebnosti in 
varnosti. Okvir skupne metodologije 
zajema podatke v realnem času in podatke 
v zvezi z energijo, ki izhajajo iz rešitev v 
oblaku, in zagotavlja varnost podatkov, 
branje pametnih števcev in podatkovno 
komunikacijo ter zasebnost končnega 
potrošnika v skladu z ustrezno zakonodajo 
Unije o varstvu podatkov in zasebnosti ter 
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami za 
kibernetsko varnost.
5. Okvirna metodologija upošteva 
pozitiven vpliv obstoječih komunikacijskih 
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omrežij, predvsem obstoj visokohitrostne 
stavbne fizične infrastrukture, kot je 
prostovoljna oznaka „broadband ready“, 
ter obstoj dostopne točke v 
večstanovanjskih stavbah v skladu s 
členom 8 Direktive 2014/61/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta**.
6. Okvirna metodologija določa 
najustreznejši format ali vizualno 
predstavitev parametra pametnega 
indikatorja ter je preprosta, pregledna in 
enostavno razumljiva za potrošnike, 
lastnike, vlagatelje ter udeležence na trgu 
prilagajanja odjema. Metodologija 
dopolnjuje energetsko izkaznico, če 
obstaja povezava z energetsko 
učinkovitostjo stavbe.
__________________
* Direktiva 2009/72/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 
o skupnih pravilih notranjega trga z 
električno energijo (UL L 211, 14.8.2009, 
str. 55).
** Direktiva 2014/61/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 
ukrepih za znižanje stroškov za postavitev 
elektronskih komunikacijskih omrežij 
visokih hitrosti (UL L 155, 23.5.2014, 
str.1).“


