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11.1.2018 A8-0391/103 

Predlog spremembe  103 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2012/27/EU 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva določa skupni okvir 

ukrepov za spodbujanje energetske 

učinkovitosti v Uniji, da se zagotovi 

izpolnitev krovnih ciljev Unije za 20-

odstotno povečanje do leta 2020 in njenih 

zavezujočih krovnih ciljev za 30-odstotno 

povečanje energetske učinkovitosti do leta 

2030 in vzpostavi temelj za dodatno 

izboljšanje energetske učinkovitosti po teh 

letih. Določa pravila, s katerimi naj bi se 

odpravile ovire na energetskem trgu in 

pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 

učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 

energije, pa tudi, da je treba opredeliti 

okvirne nacionalne cilje povečanja 

energetske učinkovitosti in prispevkov za 

leto 2020 in 2030.“; 

1. Ta direktiva določa skupni okvir 

ukrepov za spodbujanje energetske 

učinkovitosti v Uniji, tako da izvaja načelo 

„energetska učinkovitost na prvem 

mestu“ po vsej energetski verigi, vključno 

s proizvodnjo, prenosom in končno 

porabo energije, da se zagotovi izpolnitev 

krovnih ciljev Unije za 20-odstotno 

povečanje do leta 2020 in njenih okvirnih 

krovnih ciljev za 30-odstotno povečanje 

energetske učinkovitosti do leta 2030 in 

vzpostavi temelj za dodatno izboljšanje 

energetske učinkovitosti po teh letih. 

Določa pravila, s katerimi naj bi se 

odpravile ovire na energetskem trgu in 

pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 

učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 

energije, pa tudi, da je treba opredeliti 

okvirne nacionalne cilje povečanja 

energetske učinkovitosti in prispevkov za 

leto 2020 in 2030.“; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Predlog spremembe  104 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2012/27/EU 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Vsaka država članica določi 

nacionalne okvirne prispevke glede 

energijske učinkovitosti k cilju Unije za 

leto 2030, navedenemu v odstavku 1 člena 

1v skladu s členoma [4] in [6] Uredbe (EU) 

XX/20XX [upravljanje energetske unije]. 

Države članice bi morale pri določanju 

navedenih prispevkov upoštevajo, da 

poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme 

preseči 1 321 Mtoe primarne energije in 

največ 987 Mtoe končne energije. Države 

članice o teh prispevkih uradno obvestijo 

Komisijo v okviru svojih povezanih 

nacionalnih energetskih in podnebnih 

načrtov v skladu s postopkom iz členov [3] 

in [7]–[11] Uredbe (EU) XX/20XX 

[upravljanje energetske unije].“; 

4. Vsaka država članica določi 

nacionalne okvirne prispevke glede 

energijske učinkovitosti k cilju Unije za 

leto 2030, navedenemu v odstavku 1 člena 

1v skladu s členoma [4] in [6] Uredbe (EU) 

XX/20XX [upravljanje energetske unije]. 

Prispevki upoštevajo vse stopnje 

energetskega sistema, vključno z 

proizvodnjo, prenosom, distribucijo in 

končno uporabo, in jih lahko spremljajo 

posebni ukrepi politike. Države članice pri 

določanju in pregledu ravni navedenih 

prispevkov upoštevajo, da poraba energije 

v Uniji leta 2030 ne sme preseči 1 321 

Mtoe primarne energije ali največ 987 

Mtoe končne energije kot temeljne 

referenčne vrednosti. Če se gospodarski 

razvoj ali strukturne prilagoditve (v 

skladu z indeksom industrijske 

proizvodnje na podlagi podatkov 

Eurostata), uporaba obnovljivih virov 

energije ali zmanjšanje emisij CO2 znatno 

razlikujejo od napovedi in ocen, 

uporabljenih pri določanju ciljev Unije in 

nacionalnih prispevkov k njim, se 

temeljne vrednosti in prispevki 

prilagodijo. Ponovni izračun nacionalnih 

prispevkov se izvede v času posodobitev 

celovitih nacionalnih energetskih in 
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podnebnih načrtov iz členov [3] in [13] 

Uredbe (EU) XX/20XX [upravljanje 

energetske unije]. Vsak ponovni izračun 

cilja Unije se izvede eno leto po predložitvi 

posodobljenih celovitih nacionalnih 

energetskih in podnebnih načrtov in, če je 

potrebno, sprejme po rednem 

zakonodajnem postopku. Če prispevek 

države članice ne temelji na energetski 

intenzivnosti, lahko v svojem celovitem 

nacionalnem energetskem in podnebnem 

načrtu iz člena [3] Uredbe (EU) XX/20XX 

[upravljanje energetske unije] navede 

pričakovano raven industrijske 

proizvodnje v letu 2030 in nato iz svojega 

prispevka za leto 2030 izključi vso porabo 

energije, ki je posledica presežne 

industrijske proizvodnje. Taka izključitev 

temelji na Eurostatovem indeksu 

industrijske proizvodnje. Države članice o 

teh prispevkih in njihovih prilagoditvah 

uradno obvestijo Komisijo v okviru svojih 

povezanih nacionalnih energetskih in 

podnebnih načrtov v skladu s postopkom iz 

členov [3] in [7]–[11] Uredbe (EU) 

XX/20XX [upravljanje energetske unije].“; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Predlog spremembe  105 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

Člen 7 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) novim letnim prihrankom v 

obdobju od 1. januarja 2021 do 31. 

decembra 2030 v višini 1,5 % letne 

količine prodane energije končnim 

odjemalcem glede na povprečje v zadnji 

treh letih pred 1. januarjem 2019. 

(b) novim letnim prihrankom v 

obdobju od 1. januarja 2021 do 31. 

decembra 2030 v višini vsaj 1,5 % letne 

količine, prodane energije končnim 

odjemalcem glede na povprečje v zadnji 

treh letih pred 1. januarjem 2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Predlog spremembe  106 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene točke (b) in brez poseganja v 

odstavka 2 in 3 lahko države članice 

upoštevajo le prihranke energije, ki 

izhajajo iz novih ukrepov politik, uvedenih 

po 31. decembru 2020, ali ukrepov politik, 

uvedenih v obdobju od 1. januarja 2014 

do 31. decembra 2020, če se lahko dokaže, 

da ti ukrepi privedejo do posameznih 

dejavnosti, ki se izvedejo po 31. decembru 

2020 in ustvarijo prihranke. 

Prihranki, ki se zahtevajo za obdobje iz 

točke (b), so kumulativni in dodatni 

prihrankom, ki se zahtevajo za obdobje iz 

točke (a). V ta namen in brez poseganja v 

odstavka 2 in 3 lahko države članice 

upoštevajo prihranke energije, ki izhajajo 

iz ukrepov politik, uvedenih po 31. 

decembru 2020, ali prejšnjih ukrepov 

politik, če se lahko dokaže, da ti ukrepi 

privedejo do novih posameznih dejavnosti, 

ki se izvedejo po 31. decembru 2020 in 

ustvarijo prihranke. Države članice lahko 

upoštevajo tudi prihranke iz posameznih 

dejavnosti, izvedenih v obdobju od 1. 

januarja 2014 do 31. decembra 2020, pod 

pogojem, da po letu 2020 še naprej 

zagotavljajo preverljive prihranke 

energije. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Predlog spremembe  107 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

Člen 7 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) pri prihranku energije, ki je določen 

v odstavku 1, upošteva prihranek energije, 

ki izhaja iz posameznih ukrepov, ki se po 

novem izvajajo od 31. decembra 2008 in so 

še vedno učinkoviti leta 2020 in pozneje 

ter jih je mogoče meriti in preverjati; ter 

(d) pri prihranku energije, ki je določen 

v odstavku 1, upošteva prihranek energije, 

ki izhaja iz posameznih ukrepov, ki se po 

novem izvajajo od 31. decembra 2008 in so 

še vedno učinkoviti leta 2020 ter jih je 

mogoče meriti in preverjati; ter 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Predlog spremembe  108 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

Člen 7 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Države članice dosežejo zahtevano 

količino prihrankov iz odstavka 1 bodisi z 

uvedbo sistema obveznosti energetske 

učinkovitosti iz člena 7a bodisi s 

sprejetjem alternativnih ukrepov iz člena 

7b. Države članice lahko sistem 

obveznosti energetske učinkovitosti 

združijo z alternativnimi ukrepi politik. 

6. Države članice dosežejo zahtevano 

količino prihrankov iz odstavka 1 bodisi z 

uvedbo sistema obveznosti energetske 

učinkovitosti iz člena 7a bodisi s 

sprejetjem alternativnih ukrepov iz člena 

7b ter hkrati sprejmejo ukrepe, s katerimi 

čimbolj zmanjšajo vpliv neposrednih in 

posrednih stroškov teh sistemov na 

konkurenčnost zavezanih strani, ki so 

izpostavljene mednarodni konkurenci. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Predlog spremembe  109 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

Direktiva 2012/27/EU 

Priloga V – točka 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) prihranki, ki izhajajo iz izvajanja 

obvezne zakonodaje Unije, se štejejo za 

prihranke, do katerih bi prišlo v vsakem 

primeru brez dejavnosti zavezane, 

udeležene ali pooblaščene strani in/ali 

organov izvajalcev in se zato ne morejo 

uveljavljati v skladu z odstavkom 1 člena 

7, razen za prihranke v zvezi z obnovo 

obstoječih stavb, če je zagotovljeno merilo 

pomembnosti iz dela 3(h); 

črtano 

Or. en 

 

 


