
 

AM\1143518SL.docx  PE614.328v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

10.1.2018 A8-0391/119/rev 

Predlog spremembe  119/rev 

Markus Pieper 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetska učinkovitost 

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

Predlog direktive 
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Direktiva 2012/27/EU 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 Člen 7 

Obveznost prihranka energije Obveznost prihranka energije 

1. Države članice dosežejo skupni 

prihranek končne energije, enakovreden 

vsaj: 

1. Države članice dosežejo skupni 

prihranek končne energije, enakovreden 

vsaj: 

(a) novim letnim prihrankom v 

obdobju od 1. januarja 2014 do 31. 

decembra 2020 v višini 1,5 % letne 

količine prodane energije končnim 

odjemalcem glede na povprečje v zadnji 

treh letih pred 1. januarjem 2013; 

(a) novim letnim prihrankom v 

obdobju od 1. januarja 2014 do 31. 

decembra 2020 v višini 1,5 % letne 

količine prodane energije končnim 

odjemalcem glede na povprečje v zadnji 

treh letih pred 1. januarjem 2013; 

(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 

štirih letih pred 1. januarjem 2019. 

Države članice še naprej dosegajo nove 

letne prihranke v višini 1,5 % v desetletnih 

obdobjih po letu 2030, razen če se v 

pregledih Komisije do leta 2027 in vsakih 

10 let zatem ugotovi, da ni več treba 

dosegati dolgoročnih energetskih in 

podnebnih ciljev Unije za leto 2050. 

Države članice še naprej dosegajo nove 

letne prihranke v višini 1,5 % v desetletnih 

obdobjih po letu 2030, razen če se v 

pregledih Komisije do leta 2027 in vsakih 

10 let zatem ugotovi, da ni več treba 

dosegati dolgoročnih energetskih in 

podnebnih ciljev Unije za leto 2050. 

Za namene točke (b) in brez poseganja v 

odstavka 2 in 3 lahko države članice 

upoštevajo le prihranke energije, ki 

Prihranki, ki se zahtevajo za obdobje iz 

točke (b), so kumulativni in se dodajo 

prihrankom, ki se zahtevajo za obdobje iz 
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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. 

točke (a), kar velja za vsa nadaljnja 

obdobja po letu 2030. V ta namen in brez 

poseganja v odstavka 2 in 3 lahko države 

članice upoštevajo prihranke energije, ki 

izhajajo iz novih 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 tudi upoštevajo prihranke iz 

posameznih dejavnosti, izvedenih, kjer je 

to upravičeno, v obdobju od 1. januarja 

2014 do 31. decembra 2020, pod pogojem, 

da po letu 2020 še naprej zagotavljajo 

preverljive prihranke energije. 

Iz teh izračunov se lahko deloma ali v 

celoti izključi količina prodane energije, ki 

se uporablja za prevoz. 

Za namene obdobja iz točke (a) se iz teh 

izračunov lahko deloma ali v celoti izključi 

količina prodane energije, ki se uporablja 

za prevoz. 

 Prodana energija, ki se uporablja za 

prevoz, razen goriva, ki se uporablja v 

mednarodnem letalskem in pomorskem 

prometu, železniškem prometu ter goriva 

za mestni in primestni avtobusni prevoz 

ter alternativnih goriv za prevoz [kot je 

opredeljeno v Direktivi 2014/94/EU], je v 

celoti vključena v izračune za obdobje iz 

točke (b). 

Države članice določijo, kako bo 

izračunana količina novih prihrankov 

razporejena v posameznem obdobju, 

navedenem v točkah (a) in (b), pod 

pogojem, da se do konca posameznega 

obdobja dosežejo zahtevani skupni 

kumulativni prihranki.  

Države članice določijo, kako bo 

izračunana količina novih prihrankov 

razporejena v posameznem obdobju, 

navedenem v točkah (a) in (b), pod 

pogojem, da se do konca posameznega 

obdobja dosežejo zahtevani skupni 

kumulativni prihranki.  

2. Vsaka država članica lahko ob 

upoštevanju odstavka 3: 

2. Vsaka država članica lahko ob 

upoštevanju odstavka 3: 

(a) opravi izračun, zahtevan v točki (a) 

odstavka 1, z uporabo vrednosti 1 % v letih 

2014 in 2015; 1,25 % v letih 2016 in 2017; 

ter 1,5 % v letih 2018, 2019 in 2020; 

(a) opravi izračun, zahtevan v točki (a) 

odstavka 1, z uporabo vrednosti 1 % v letih 

2014 in 2015; 1,25 % v letih 2016 in 2017; 

ter 1,5 % v letih 2018, 2019 in 2020; 

(b) izključi iz izračuna vso ali del 

količine prodane energije, ki se uporablja v 

industrijskih dejavnostih, navedenih v 

(b) izključi iz izračuna vso ali del 

količine prodane energije, ki se uporablja v 

industrijskih dejavnostih, navedenih v 
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Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES; Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES; 

(c) dovoli, da se prihranek energije, 

dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije 

in prenosa energije, vključno z 

infrastrukturami za učinkovito daljinsko 

ogrevanje in hlajenje, na podlagi izvajanja 

zahtev iz člena 14(4), točke (b) člena 14(5) 

in člena 15(1) do (6) in (9), upošteva pri 

prihranku energije, ki je določen v 

odstavku 1; 

(c) dovoli, da se prihranek energije, 

dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije 

in prenosa energije, vključno z 

infrastrukturami za učinkovito daljinsko 

ogrevanje in hlajenje, na podlagi izvajanja 

zahtev iz člena 14(4), točke (b) člena 14(5) 

in člena 15(1) do (6) in (9), upošteva pri 

prihranku energije, ki je določen v točkah 

(a) in (b) odstavka 1; 

(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; in 

(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; in 

(e) izključi iz izračuna zahtevanih 

prihrankov energije iz odstavka 1 

preverljivo količino energije, proizvedene 

na ali v stavbah za lastno uporabo kot 

posledica ukrepov politik, ki spodbujajo 

nove namestitve tehnologij za energijo iz 

obnovljivih virov.  

 

 (ea) deloma ali v celoti izključi iz 

izračuna prodano energijo, ki se 

uporablja za prevoz. 

3. Vse možnosti skupaj, izbrane v 

skladu z odstavkom 2, ne smejo 

predstavljati več kot 25 % količine 

prihrankov energije iz odstavka 1. Države 

članice ločeno uporabijo in izračunajo 

učinek možnosti, izbranih za obdobji iz 

točk (a) in (b) odstavka 1: 

3. Vse možnosti skupaj, izbrane v 

skladu z odstavkom 2, ne smejo 

predstavljati več kot 25 % količine 

prihrankov energije za obdobje iz točke (a) 

odstavka 1 in ne več kot 30 % za obdobje 

iz točke (b) odstavka 1. Države članice 

ločeno uporabijo in izračunajo učinek 

možnosti, izbranih za obdobji iz točk (a) in 

(b) odstavka 1: 

(a) za izračun količine prihrankov 

energije, zahtevanih za obdobje iz točke (a) 

odstavka 1, lahko države članice uporabijo 

točke (a), (b), (c) in (d) odstavka 2; 

(a) za izračun količine prihrankov 

energije, zahtevanih za obdobje iz točke (a) 

odstavka 1, lahko države članice uporabijo 

točke (a), (b), (c) in (d) odstavka 2; 

(b) za izračun količine prihrankov 

energije, zahtevanih za obdobje iz točke (b) 

odstavka 1, lahko države članice uporabijo 

točke (b), (c), (d) in (e) odstavka 2, pod 

pogojem, da imajo posamezni ukrepi v 

(b) za izračun količine prihrankov 

energije, zahtevanih za obdobje iz točke (b) 

odstavka 1, lahko države članice uporabijo 

le točke (b), (c), (d) in (ea) odstavka 2. 
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smislu točke (d) preverljiv in merljiv 

učinek tudi po 31. decembru 2020. 

4. Prihranki energije, doseženi po 31. 

decembru 2020, se ne smejo upoštevati v 

količini kumulativnih prihrankov, 

zahtevanih za obdobje od 1. januarja 2014 

do 31. decembra 2020.  

4. Prihranki energije, doseženi po 31. 

decembru 2020, se ne smejo upoštevati v 

količini kumulativnih prihrankov, 

zahtevanih za obdobje od 1. januarja 2014 

do 31. decembra 2020.  

 4a. Države članice, ki presežejo 

količino prihrankov energije, zahtevanih 

za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. 

decembra 2020, lahko morebitne presežne 

prihranke upoštevajo pri izračunu 

količine prihrankov energije za obdobje 

do 31. decembra 2030. 

5. Države članice zagotovijo, da se 

prihranki, ki izhajajo iz ukrepov politik iz 

členov 7a in 7b ter člena 20(6), izračunajo 

v skladu s Prilogo V.  

5. Države članice zagotovijo, da se 

prihranki, ki izhajajo iz ukrepov politik iz 

členov 7a in 7b ter člena 20(6), izračunajo 

v skladu s Prilogo V.  

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, obenem pa sprejmejo ukrepe, s 

katerimi čim bolj zmanjšajo morebiten 

negativen vpliv na neposredne in 

posredne stroške tega sistema na 

konkurenčnost Unije in zlasti podjetij, 

izpostavljenih mednarodni konkurenci. 

Države članice lahko sistem obveznosti 

energetske učinkovitosti združijo z 

alternativnimi ukrepi politik. 

7. Države članice dokažejo, da se v 

primeru prekrivanja ukrepov politike ali 

posameznih ukrepov prihranek energije ne 

šteje dvojno.“; 

7. Države članice dokažejo, da se v 

primeru prekrivanja ukrepov politike ali 

posameznih ukrepov prihranek energije ne 

šteje dvojno.“; 

Or. en 

 

 

 


