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11.1.2018 A8-0391/110 

Predlog spremembe  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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, pri čemer se izvaja 

načelo „energetska učinkovitost na prvem 

mestu“ po vsej energetski verigi, vključno 

s proizvodnjo, prenosom, distribucijo in 

končno porabo energije, da se zagotovi 

izpolnitev krovnih ciljev Unije za 20-

odstotno povečanje do leta 2020 in njenih 

zavezujočih krovnih ciljev za 35-odstotno 

povečanje energetske učinkovitosti do leta 

2030 in vzpostavi temelj za dodatno 

izboljšanje energetske učinkovitosti po letu 

2030 v skladu z dolgoročnimi cilji Unije 

glede energije in podnebja za leto 2050 ter 

Pariškim sporazumom. 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 za leto 

2020 in 2030.“; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Predlog spremembe  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 

zavezujoče nacionalne cilje glede 

energetske učinkovitosti, ki so 

kumulativno v skladu s ciljem Unije za 

leto 2030, navedenim v odstavku 1 člena 1, 

in v skladu s členoma [4] in [6] Uredbe 

(EU) XX/20XX [upravljanje energetske 

unije]. Države članice pri določanju dosega 

svojih ciljev upoštevajo, da poraba energije 

v Uniji leta 2030 ne sme preseči 1220 

Mtoe primarne energije in 893 Mtoe 

končne energije. Da bi poleg glavnih ciljev 

te direktive omogočili večjo industrijsko in 

gospodarsko rast v skladu s členom 1 in 

državam članicam zagotovili dovolj 

prožnosti za izpolnjevanje zavezujočih 

nacionalnih ciljev glede energetske 

učinkovitosti, hkrati pa razvoj njihovega 

gospodarstva ter rast industrijske 

proizvodnje in dejavnosti, jim je treba 

dovoliti, da določijo svoje cilje na podlagi 

energetske intenzivnosti, ki je razmerje 

med porabo energije in bruto domačim 

proizvodom (BDP). Pri nacionalnih ciljih 

za energetsko učinkovitost se upoštevajo 

vse stopnje energetske verige, vključno s 

proizvodnjo, prenosom, distribucijo in 

končno porabo. Države članice o teh 



 

AM\1143177SL.docx  PE614.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

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].“; 

Or. en 

 


