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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Za obdobje do leta 2030 na 

nacionalni ravni ni zavezujočih ciljev. 

Potrebo, da Unija doseže svoje cilje 

energetske učinkovitosti na ravni EU, 

izražene v porabi primarne in končne 

energije v letu 2020 in 2030, bi bilo treba 

jasno določiti v obliki zavezujočega 30-

odstotnega cilja. Ta pojasnitev na ravni 

Unije ni bi smela omejevati svobode držav 

članic, saj lahko določijo svoje nacionalne 

prispevke, ki temeljijo na porabi primarne 

ali končne energije, prihrankih primarne ali 

končne energije ali energetski 

intenzivnosti. Države članice bi morale 

določiti svoje nacionalne okvirne prispevke 

k energetski učinkovitosti, ob upoštevanju, 

da poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme 

preseči 1 321 Mtoe primarne energije in 

največ 987 Mtoe končne energije. To 

pomeni, da bi se v primerjavi z ravnmi iz 

leta 2005 poraba primarne energije v Uniji 

morala zmanjšati za 23 %, poraba končne 

energije pa za 17 %. Potrebno je redno 

ocenjevanje napredka k uresničevanju cilja 

Unije za leto 2030, predvideno pa je v 

zakonodajnem predlogu o upravljanju 

energetske unije. 

(4) Za obdobje do leta 2030 na 

nacionalni ravni ni zavezujočih ciljev. 

Potrebo, da Unija doseže svoje cilje 

energetske učinkovitosti na ravni EU, 

izražene v porabi primarne in končne 

energije v letu 2020 in 2030, bi bilo treba 

jasno določiti v obliki okvirnega 30-

odstotnega cilja. Ta pojasnitev na ravni 

Unije ni bi smela omejevati svobode držav 

članic, saj lahko določijo svoje nacionalne 

prispevke, ki temeljijo na porabi primarne 

ali končne energije, prihrankih primarne ali 

končne energije ali energetski 

intenzivnosti. Države članice bi morale 

določiti svoje nacionalne okvirne prispevke 

k energetski učinkovitosti, ob upoštevanju, 

da poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme 

preseči 1 321 Mtoe primarne energije in 

987 Mtoe končne energije. To pomeni, da 

bi se v primerjavi z ravnmi iz leta 2005 

poraba primarne energije v Uniji morala 

zmanjšati za 23 %, poraba končne energije 

pa za 17 %. Potrebno je redno ocenjevanje 

napredka k uresničevanju cilja Unije za 

leto 2030, predvideno pa je v 

zakonodajnem predlogu o upravljanju 

energetske unije. 
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