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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

Članak 7. Članak 7. 

Obveza uštede energije Obveza uštede energije 

1. Države članice ostvaruju 

kumulativne uštede krajnje energije koje su 

jednakovrijedne barem: 

1. Države članice ostvaruju 

kumulativne uštede krajnje energije koje su 

jednakovrijedne barem: 

(a) novim uštedama svake godine od 

1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. od 

1,5 % godišnje prodaje energije krajnjim 

kupcima prema prosjeku za zadnje tri 

godine prije 1. siječnja 2013.; 

(a) novim uštedama svake godine od 

1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. od 

1,5 % godišnje prodaje energije krajnjim 

kupcima prema prosjeku za zadnje tri 

godine prije 1. siječnja 2013.; 

(b) novim uštedama svake godine od 

1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2030. od 

1,5 % godišnje prodaje energije krajnjim 

kupcima prema prosjeku za zadnje tri 

godine prije 1. siječnja 2019. 

(b) novim uštedama svake godine od 

1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2030. od 

najmanje 1,5 % godišnje prodaje energije 

krajnjim kupcima prema prosjeku za 

zadnje četiri godine prije 1. siječnja 2019. 

Države članice i dalje ostvaruju nove 

godišnje uštede od 1,5 % u 

desetogodišnjem razdoblju nakon 2030., 

osim ako se na temelju revizija Komisije 

do 2027. i svakih deset godina nakon toga 

zaključi da nije potrebno ostvariti 

dugoročne energetske i klimatske ciljeve 

Unije za 2050. 

Države članice i dalje ostvaruju nove 

godišnje uštede od 1,5 % u 

desetogodišnjem razdoblju nakon 2030., 

osim ako se na temelju revizija Komisije 

do 2027. i svakih deset godina nakon toga 

zaključi da nije potrebno ostvariti 

dugoročne energetske i klimatske ciljeve 

Unije za 2050. 

Za potrebe točke (b) i ne dovodeći u 

pitanje stavke 2. i 3. države članice mogu 

uračunati samo one uštede energije nastale 

na temelju novih mjera politike uvedenih 

Propisane uštede za razdoblje navedeno u 

točki (b) kumulativne su i pridodaju se 

uštedama propisanima za razdoblje 

navedeno u točki (a) kao i za sva dodatna 
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nakon 31. prosinca 2020. ili mjera politike 

uvedenih tijekom razdoblja od 1. siječnja 

2014. do 31. prosinca 2020. ako se može 

dokazati da te mjere rezultiraju 

pojedinačnim djelovanjima koja se 

poduzimaju nakon 31. prosinca 2020. i 

kojima se ostvaruju uštede. 

razdoblja nakon 2030. U tu svrhu i ne 

dovodeći u pitanje stavke 2. i 3. države 

članice mogu uračunati uštede energije 

nastale na temelju novih mjera politike 

uvedenih nakon 31. prosinca 2020. ili 

ranijih mjera politike ako se može 

dokazati da te mjere rezultiraju novim 

pojedinačnim djelovanjima koja se 

poduzimaju nakon 31. prosinca 2020. i 

kojima se ostvaruju uštede. Države članice 

također mogu uračunati uštede iz 

pojedinačnih djelovanja poduzetih, ako je 

to prihvatljivo, u razdoblju od 1. siječnja 

2014. do 31. prosinca 2020., pod uvjetom 

da i nakon 2020. nastavljaju ostvarivati 

provjerljive uštede energije. 

Iz tih se izračuna djelomično ili potpuno 

može isključiti količina prodane energije 

upotrijebljene za promet. 

Za potrebe razdoblja navedenog u 

točki (a) iz tih se izračuna djelomično ili 

potpuno može isključiti količina prodane 

energije upotrijebljene za promet. 

 Prodana energija upotrijebljena za 

promet, osim goriva upotrijebljenog u 

međunarodnom zračnom, pomorskom i 

željezničkom prometu, goriva za gradske i 

prigradske autobuse i „alternativnih” 

goriva za promet [kako su definirana u 

Direktivi 2014/94/EU] u potpunosti se 

uključuju u izračune za razdoblje iz 

točke (b). 

Države članice odlučuju kako će se 

izračunana količina novih ušteda 

rasporediti tijekom svakog od razdoblja iz 

točaka (a) i (b) sve dok su postignute 

propisane ukupne kumulativne uštede do 

kraja svakog razdoblja.  

Države članice odlučuju kako će se 

izračunana količina novih ušteda 

rasporediti tijekom svakog od razdoblja iz 

točaka (a) i (b) sve dok su postignute 

propisane ukupne kumulativne uštede do 

kraja svakog razdoblja.  

2. Podložno stavku 3. svaka država 

članica može: 

2. Podložno stavku 3. svaka država 

članica može: 

(a) provesti propisan izračun iz stavka 

1. točke (a) koristeći se vrijednošću od 1 % 

za 2014. i 2015.; 1,25 % za 2016. i 2017. i 

1,5 % za 2018., 2019. i 2020.; 

(a) provesti propisan izračun iz stavka 

1. točke (a) koristeći se vrijednošću od 1 % 

za 2014. i 2015.; 1,25 % za 2016. i 2017. i 

1,5 % za 2018., 2019. i 2020.; 

(b) iz izračuna isključiti cjelokupnu 

prodanu količinu ili dio prodane količine 

energije koja se upotrebljava u 

industrijskim djelatnostima navedenima u 

(b) iz izračuna isključiti cjelokupnu 

prodanu količinu ili dio prodane količine 

energije koja se upotrebljava u 

industrijskim djelatnostima navedenima u 
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Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ; Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ; 

(c) dopustiti da se uštede energije 

ostvarene u sektorima pretvorbe, 

distribucije i prijenosa energije, uključujući 

infrastrukturu za učinkovito centralizirano 

grijanje i hlađenje, kao rezultat provedbe 

zahtjeva utvrđenih u članku 14. stavku 4., 

članku 14. stavku 5. točki (b) i članku 15. 

stavcima od 1. do 6. i 9. uračunaju u iznos 

uštede energije propisan stavkom 1.; 

(c) dopustiti da se uštede energije 

ostvarene u sektorima pretvorbe, 

distribucije i prijenosa energije, uključujući 

infrastrukturu za učinkovito centralizirano 

grijanje i hlađenje, kao rezultat provedbe 

zahtjeva utvrđenih u članku 14. stavku 4., 

članku 14. stavku 5. točki (b) i članku 15. 

stavcima od 1. do 6. i 9. uračunaju u iznos 

uštede energije propisan stavkom 1. 

točkama (a) i (b); 

(d) uračunati u iznos uštede energije iz 

stavka 1. uštede energije proizišle iz novih 

pojedinačnih djelovanja koja se provode od 

31. prosinca 2008. i nastavljaju ostvarivati 

učinak 2020. i nakon toga te koja se mogu 

mjeriti i provjeriti. i 

(d) uračunati u iznos uštede energije iz 

stavka 1. točke (a) uštede energije proizišle 

iz novih pojedinačnih djelovanja koja se 

provode od 31. prosinca 2008. i nastavljaju 

ostvarivati učinak 2020. i nakon toga te 

koja se mogu mjeriti i provjeriti; i 

(e) isključiti pri izračunu zahtjeva 

uštede energije iz stavka 1. količinu 

energije koja se može provjeriti 

proizvedenu na ili u zgradama za vlastite 

potrebe na temelju mjera politike kojima 

se promiče novo postavljanje tehnologija 

obnovljivih izvora energije.  

 

 (ea) isključiti iz izračuna, djelomično ili 

u potpunosti, prodanu energiju 

upotrijebljenu za promet. 

3. Sve odabrane opcije u skladu sa 

stavkom 2. zajedno ne smiju iznositi više 

od 25 % uštede energije iz stavka 1. 

Države članice primjenjuju i izračunavaju 

učinak odabranih opcija za razdoblja iz 

stavka 1. točaka (a) i (b): 

3. Sve odabrane opcije u skladu sa 

stavkom 2. zajedno ne smiju iznositi više 

od 25 % uštede energije za razdoblje iz 

stavka 1. točke (a) niti više od 30 % za 

razdoblje iz stavka 1. točke (b). Države 

članice primjenjuju i izračunavaju učinak 

odabranih opcija za razdoblja iz stavka 1. 

točaka (a) i (b): 

(a) za izračun iznosa uštede energije 

propisanog za razdoblje iz stavka 1. točke 

(a) države članice mogu primijeniti stavak 

2. točke od (a) do (d); 

(a) za izračun iznosa uštede energije 

propisanog za razdoblje iz stavka 1. točke 

(a) države članice mogu primijeniti stavak 

2. točke od (a) do (d); 

(b) za izračun iznosa uštede energije 

propisanog za razdoblje iz stavka 1. točke 

(b) države članice mogu primijeniti stavak 

2. točke od (b) do (e), uz uvjet da 

pojedinačna djelovanja u smislu točke (d) 

i dalje ostvaruju učinak koji se može 

(b) za izračun iznosa uštede energije 

propisanog za razdoblje iz stavka 1. 

točke (b) države članice mogu primijeniti 

samo stavak 2. točke od (b) do (ea). 
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provjeriti i mjeriti nakon 31. prosinca 

2020. 

4. Uštede energije koje se ostvare 

nakon 31. prosinca 2020. ne smiju se 

uračunati u kumulativne uštede propisane 

za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. 

prosinca 2020.  

4. Uštede energije koje se ostvare 

nakon 31. prosinca 2020. ne smiju se 

uračunati u kumulativne uštede propisane 

za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. 

prosinca 2020.  

 4a. Države članice koje premašuju 

uštede energije propisane za razdoblje od 

1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. 

mogu sve prekomjerne uštede uračunati u 

uštede energije propisane za razdoblje do 

31. prosinca 2030. 

5. Države članice osiguravaju da se 

uštede ostvarene na temelju mjera politike 

iz članaka 7.a, 7.b i članka 20. stavka 6. 

izračunavaju u skladu s Prilogom V.  

5. Države članice osiguravaju da se 

uštede ostvarene na temelju mjera politike 

iz članaka 7.a, 7.b i članka 20. stavka 6. 

izračunavaju u skladu s Prilogom V.  

6. Države članice ostvaruju propisan 

iznos ušteda iz stavka 1. uspostavom 

sustava obveze energetske učinkovitosti iz 

članka 7.a ili donošenjem alternativnih 

mjera iz članka 7.b. Države članice mogu 

kombinirati sustav obveze energetske 

učinkovitosti s alternativnim mjerama 

politike. 

6. Države članice ostvaruju propisan 

iznos ušteda iz stavka 1. uspostavom 

sustava obveze energetske učinkovitosti iz 

članka 7.a ili donošenjem alternativnih 

mjera iz članka 7.b istodobno provodeći 

mjere za smanjenje svih negativnih 

utjecaja izravnih i neizravnih troškova 

takvih sustava na konkurentnost Unije te 

posebice poduzeća izloženih 

međunarodnoj konkurenciji. Države 

članice mogu kombinirati sustav obveze 

energetske učinkovitosti s alternativnim 

mjerama politike. 

7. Države članice dokazuju da se u 

slučaju preklapanja učinka mjera politike 

ili pojedinačnih djelovanja uštede energije 

ne uračunavaju dvaput.”; 

7. Države članice dokazuju da se u 

slučaju preklapanja učinka mjera politike 

ili pojedinačnih djelovanja uštede energije 

ne uračunavaju dvaput.”; 

Or. en 

 

 

 


