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Predlog spremembe 361
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energijske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energijsko učinkovitost 
stavb in referenčne vrednosti, kot so 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti, da bi lastnikom ali 
najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energijske učinkovitosti.

Države članice določijo potrebne ukrepe za 
vzpostavitev sistema certificiranja 
energetske učinkovitosti stavb. Za 
nestanovanjske stavbe se oblikuje enotna 
usklajena energetska izkaznica, tako da 
bo gospodarskim subjektom, ki delujejo 
po vsej EU, omogočeno izračunavanje in 
izboljšanje njihove energetske 
učinkovitosti. Energetska izkaznica 
vključuje energetsko učinkovitost stavb in 
referenčne vrednosti, kot so minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti, da 
bi lastnikom ali najemnikom stavbe ali 
delov stavbe omogočili primerjavo in 
oceno njene energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila ocenjevanja in dodeljevanja energetskih izkaznic se med državami članicami 
precej razlikujejo, zato je med njimi zelo težko primerjati energetsko učinkovitost. Usklajena 
izkaznica bi podjetjem omogočila skladnost in doslednejše izboljševanje energetske 
učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 362
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energijske učinkovitosti stavb. Energetska 

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energetske učinkovitosti stavb. Za 
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izkaznica vključuje energijsko učinkovitost 
stavb in referenčne vrednosti, kot so 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti, da bi lastnikom ali 
najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energijske učinkovitosti.

nestanovanjske stavbe se oblikuje enotna 
usklajena energetska izkaznica, tako da 
bo gospodarskim subjektom, ki delujejo 
po vsej EU, omogočeno izračunavanje in 
izboljšanje njihove energetske 
učinkovitosti. Energetska izkaznica 
vključuje energetsko učinkovitost stavb in 
referenčne vrednosti, kot so minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti, da 
bi lastnikom ali najemnikom stavbe ali 
delov stavbe omogočili primerjavo in 
oceno njene energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja merila ocenjevanja in dodeljevanja energetskih izkaznic se med državami članicami 
precej razlikujejo, zato je med njimi zelo težko primerjati energetsko učinkovitost. Usklajena
izkaznica bi podjetjem omogočila skladnost in doslednejše izboljševanje energetske 
učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 363
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energijske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energijsko učinkovitost 
stavb in referenčne vrednosti, kot so
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti, da bi lastnikom ali 
najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energijske učinkovitosti.

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energetske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energetsko
učinkovitost stavb (izraženo kot minimum 
v smislu numeričnih indikatorjev za 
emisije CO2 in porabo primarne energije 
iz Priloge I) in minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti, da bi lastnikom 
ali najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energetske učinkovitosti.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva obravnava porabo primarne energije in emisije CO2, zato mora biti to dosledno 
navedeno v energetski izkaznici.

Predlog spremembe 364
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energijske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energijsko učinkovitost 
stavb in referenčne vrednosti, kot so 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti, da bi lastnikom ali 
najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energijske učinkovitosti.

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energetske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energetsko
učinkovitost stavb, dejansko letno porabo 
energije iz priloge 1 in referenčne 
vrednosti, kot so minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti, da bi lastnikom 
ali najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energetske učinkovitosti.
Če referenčne vrednosti vsebujejo 
indikator učinkovitosti emisij ogljikovega 
dioksida, mora biti ta izračunan v skladu s 
prilogo 1.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti in usklajene opredelitve energetsko učinkovitih stavb je treba 
upoštevati enotni numerični indikator za emisije ogljikovega dioksida, ki je naveden v prilogi 
1. Pri njegovem izračunu je treba upoštevati emisije ogljikovega dioksida, ki nastanejo ali se 
preprečijo glede na povečanje ali zmanjšanje porabe primarne energije. Ta enotni indikator 
bo omogočil oblikovanje usklajene energetske izkaznice.
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Predlog spremembe 365
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energijske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energijsko učinkovitost 
stavb in referenčne vrednosti, kot so 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti, da bi lastnikom ali 
najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energijske učinkovitosti.

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energetske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energetsko
učinkovitost stavb, razliko med 
izračunano in dejansko porabo energije 
ter referenčne vrednosti, kot so minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti, da 
bi lastnikom ali najemnikom stavbe ali 
delov stavbe omogočili primerjavo in 
oceno njene energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Izračunane vrednosti porabe, zapisane v izkaznici, se pogosto ne ujemajo z vrednostmi na 
posameznem števcu. Zato morajo lastniki ali najemniki dobiti informacije glede na razliko 
med izračunano in dejansko porabo energije.

Predlog spremembe 366
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) ukrepe, ki se izvedejo v zvezi z večjo 
prenovo ovoja stavbe ali tehničnih stavbnih 
sistemov,

a) ukrepe, ki se izvedejo v zvezi z večjo 
prenovo ovoja stavbe, vključno z 
izolacijskimi sistemi, ali tehničnih stavbnih 
sistemov,

Or. fr
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Obrazložitev

V priporočilih o ovoju stavbe je treba izrecno navesti izolacijske sisteme, da bi upoštevali cilj 
izboljšanja energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 367
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ukrepe za posamezne dele ali elemente 
stavbe, ki se izvajajo neodvisno od večje 
prenove ovoja stavbe ali tehničnih stavbnih 
sistemov.

b) ukrepe za posamezne dele ali elemente 
stavbe, ki se izvajajo neodvisno od večje 
prenove ovoja stavbe, vključno z 
izolacijskimi sistemi, ali tehničnih stavbnih 
sistemov.

Or. fr

Obrazložitev

V priporočilih o ovoju stavbe je treba izrecno navesti izolacijske sisteme, da bi upoštevali cilj 
izboljšanja energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 368
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene 
energije in obrestne mere za naložbe, ki so 
potrebne za izvajanje priporočil.

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
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Or. en

Obrazložitev

Čeprav je vključitev priporočil v energetsko izkaznico pohvalna, je vprašljivo, ali se lahko od 
strokovnjakov, ki izvajajo certifikacijski postopek, pričakuje, da bodo izračunali energijske 
prihranke zaradi izvajanja ukrepov za večjo energetsko učinkovitost ali obrestne mere za 
potrebne naložbe. Zato je dovolj, da se vključijo reference za dodatne informacije o 
stroškovni učinkovitosti priporočil.

Predlog spremembe 369
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne 
učinkovitosti. Ocena stroškovne 
učinkovitosti temelji na standardnih 
pogojih, kot so ocena prihrankov energije, 
osnovne cene energije in obrestne mere za 
naložbe , ki so potrebne za izvajanje 
priporočil.

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
napotke glede stroškovne učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Energetska izkaznica ne nadomešča energetskega svetovanja, pač pa je namenjena zgolj 
informiranju. Pri svetovanju je treba bolj poglobljeno upoštevati aktualne cene energije, 
njihovo morebitno gibanje, obrestne mere in njihovo gibanje ter druge parametre – pri 
energetskih izkaznicah to ni mogoče, saj prikazujejo zgolj trenutno sliko za lažjo primerjavo.

Predlog spremembe 370
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 3. Priporočila, vključena v energetsko 
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izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene 
energije in obrestne mere za naložbe , ki 
so potrebne za izvajanje priporočil.

izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Predlagani izračuni stroškovne učinkovitosti presegajo okvir energetske izkaznice in bi bili 
izvedljivi le z znatnimi dodatnimi stroški, ki bi prek obdavčitve spet obremenili posameznika. 
Izračune stroškovne učinkovitosti je treba prepustiti prostovoljni uporabi energetskega 
svetovanja.

Predlog spremembe 371
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena
prihrankov energije, osnovne cene energije 
in obrestne mere za naložbe, ki so potrebne 
za izvajanje priporočil.

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije, vključno z vsaj osnovno jasno 
navedbo o izračunanem potencialnem 
prihranku kot posledici ukrepa, aktualno 
neto vrednostjo in naložbenimi stroški za 
posamezno stavbo ali vrsto stavbe. Ocena 
temelji na standardnih pogojih, ki zajemajo 
vsaj oceno prihrankov energije, osnovne 
cene energije, finančne ali davčne 
spodbude in obrestne mere za naložbe, ki 
so potrebne za izvajanje priporočil.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili lastnike stavb k izvajanju priporočil, bi morale biti v energetski izkaznici 
navedene osnovne informacije, zlasti o prihranku pri posameznih ukrepih ter o davčnih in 
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finančnih spodbudah, povezanih s priporočili. Izraz stroškovna učinkovitost se izbriše, da se 
ne omeji izbira, da lahko potrošniki za večjo učinkovitost svoje stavbe storijo, kolikor le želijo 
veliko.

Predlog spremembe 372
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene energije 
in obrestne mere za naložbe, ki so potrebne 
za izvajanje priporočil.

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti 
in glede amortizacijskega obdobja za 
stroški gradnje, kakršni so na trgu 
posamezne države članice v času izdaje 
izkaznice. Ocena stroškovne učinkovitosti 
temelji na standardnih pogojih, kot so 
ocena prihrankov energije, osnovne cene 
energije, razpoložljivih finančnih ali 
davčnih spodbud in obrestne mere za 
naložbe, ki so potrebne za izvajanje 
priporočil.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili lastnike stavb k izvajanju priporočil iz energetske izkaznice, bi morala ta 
zajemati informacije o amortizacijskem obdobju ter o davčnih in finančnih spodbudah, 
povezanih s priporočili.
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Predlog spremembe 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene energije 
in obrestne mere za naložbe, ki so potrebne 
za izvajanje priporočil.

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene energije 
in obrestne mere za naložbe, ki so potrebne 
za izvajanje priporočil. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila ta direktiva učinkovita, morajo biti vsi zahtevani ukrepi stroškovno učinkoviti in 
tehnično izvedljivi.

Predlog spremembe 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene energije 
in obrestne mere za naložbe, ki so potrebne 
za izvajanje priporočil.

3. Priporočila, vključena v energetsko 
izkaznico, so za posamezno stavbo 
tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljiva in zagotovijo pregledne 
informacije glede stroškovne učinkovitosti. 
Ocena stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene energije 
in obrestne mere za naložbe, ki so potrebne 
za izvajanje priporočil.
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Or. en

Predlog spremembe 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da javni 
organi ter javne in zasebne ustanove, ki 
običajno omogočajo financiranje nakupa 
ali obnove stavb v državah članicah, 
priznajo, da so ocene in priporočila iz 
energetskih izkaznic, izdanih v 
nacionalnih in regionalnih 
certifikacijskih sistemih, dovolj 
kakovostni kot osnova za določitev 
količine in pogojev finančnih spodbud, 
davčnih ukrepov in posojilnih pogojev.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da bodo imele nacionalne energetske izkaznice ustrezno vlogo na stavbnem
trgu, je treba zagotoviti, da bodo dovolj kakovostne, natančne in zanesljive, da se bodo lahko 
uporabljale kot finančni instrument.

Predlog spremembe 376
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da javni 
organi ter javne in zasebne finančne 
ustanove priznajo, da so ocene in 
priporočila iz energetskih izkaznic, 
izdanih v nacionalnih in regionalnih 
certifikacijskih sistemih, dovolj 
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kakovostni kot osnova za določitev 
količine in pogojev finančnih spodbud, 
davčnih ukrepov in posojilnih pogojev.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da bodo imele nacionalne energetske izkaznice pomembno vlogo na stavbnem 
trgu, je treba zagotoviti, da bodo dovolj kakovostne, natančne in zanesljive, da bodo osnova 
za določanje količine in pogojev za finančne spodbude, davčne ukrepe in posojila. Dober 
način, da se to doseže, je, da se od vladnih organov in posojilnih ustanov zahteva, naj 
potrdijo ustrezno kakovost in uporabnost izkaznic.

Predlog spremembe 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izkaznici o energijski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil.

4. V izkaznici o energetski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil, tudi 
informacije o razpoložljivih davčnih in 
finančnih spodbudah in možnostih 
financiranja.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da bodo imele nacionalne energetske izkaznice ustrezno vlogo na stavbnem 
trgu, je treba zagotoviti, da bodo dovolj kakovostne, natančne in zanesljive, da se bodo lahko 
uporabljale kot finančni instrument.
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Predlog spremembe 378
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izkaznici o energijski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil.

4. V izkaznici o energetski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil, in kateri 
mehanizmi so na voljo za financiranje 
izvajanja priporočil za stroškovno 
učinkovito izboljšanje energetske 
učinkovitosti zadevne stavbe.

Or. en

Predlog spremembe 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izkaznici o energijski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil.

4. V izkaznici o energetski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil, tudi 
informacije o razpoložljivih davčnih in 
finančnih spodbudah in možnostih 
financiranja.

Or. en



AM\771248SL.doc 15/79 PE421.190v01-00

SL

Predlog spremembe 380
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V izkaznici o energijski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil.

4. V izkaznici o energijski učinkovitosti je 
navedeno, kje lahko lastnik ali najemnik 
prejme podrobnejše informacije glede 
priporočil iz izkaznice. Poleg tega vsebuje 
informacije o ukrepih, ki jih je treba 
sprejeti za izvajanje priporočil, tudi 
informacije o razpoložljivih davčnih in 
finančnih spodbudah in možnostih 
financiranja;

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi, da bodo imele nacionalne energetske izkaznice pomembno vlogo na stavbnem 
trgu, je treba zagotoviti, da bodo dovolj kakovostne, natančne in zanesljive, da bodo osnova 
za določanje količine in pogojev za finančne spodbude, davčne ukrepe in posojila. V 
energetski izkaznici bi morale biti zajete informacije o financiranju.

Predlog spremembe 381
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Javni organi dajejo zgled in izvajajo 
priporočila iz energetske izkaznice v času 
njene veljavnosti. Države članice v svoje 
nacionalne načrte vključijo ukrepe za 
podporo javnim organom, da med prvimi 
uvedejo izboljšave glede energetske 
učinkovitosti in izvajajo priporočila iz 
energetske izkaznice v času njene 
veljavnosti. Države članice se pri 
oblikovanju svojih nacionalnih načrtov 
posvetujejo s predstavniki lokalnih in 
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regionalnih oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Podobno predlogu spremembe Ticau AM 33, le da javni organi potrebujejo specifično 
finančno in tehnično podporo pri izvajanju te direktive.

Predlog spremembe 382
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Priporočila iz energetske izkaznice, 
izdane za stavbe, ki jih uporabljajo javni 
organi, se izvedejo v dveh letih po datumu 
izdaje izkaznice.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo javne stavbe vodilno vlogo, bi bilo treba priporočila iz energetske izkaznice vedno 
izvajati, saj v vsakem primeru izvedljiva le, če so stroškovno učinkovita.

Predlog spremembe 383
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Priporočila iz energetske izkaznice za 
stavbe, ki jih uporabljajo javni organi, se 
izvedejo v dveh letih po datumu izdaje 
izkaznice.

Or. en
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Obrazložitev

Javni organi morajo biti za zgled: vsa priporočila, zajeta v energetski izkaznici, bi bilo treba 
vedno izvesti, če je stavba v lasti javnega organa.

Predlog spremembe 384
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Certificiranje enodružinskih hiš lahko 
temelji na oceni druge tipične stavbe 
podobne zasnove in velikosti s podobno 
dejansko kakovostjo energijske
učinkovitosti, če za to ujemanje lahko 
jamči strokovnjak, ki izda energetsko 
izkaznico.

6. Certificiranje enodružinskih hiš lahko 
temelji na oceni druge tipične stavbe 
podobne zasnove in velikosti s podobno 
dejansko kakovostjo energetske
učinkovitosti, če so tem upoštevane 
lokalne podnebne razmere in če za to 
ujemanje lahko jamči strokovnjak, ki izda 
energetsko izkaznico.

Or. en

Obrazložitev

Energetska učinkovitost stavb je odvisna od podnebnih razmer v posamezni regiji, zato jih je 
treba upoštevati.

Predlog spremembe 385
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Certificiranje enodružinskih hiš lahko 
temelji na oceni druge tipične stavbe 
podobne zasnove in velikosti s podobno 
dejansko kakovostjo energijske
učinkovitosti, če za to ujemanje lahko 
jamči strokovnjak, ki izda energetsko 
izkaznico.

6. Certificiranje enodružinskih hiš lahko 
temelji na oceni druge tipične stavbe 
podobne zasnove in velikosti s podobno 
dejansko kakovostjo energetske
učinkovitosti, če so tem upoštevane 
lokalne podnebne razmere in če za to 
ujemanje lahko jamči strokovnjak, ki izda 
energetsko izkaznico.
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Or. en

Obrazložitev

Energetska učinkovitost stavb je odvisna od podnebnih razmer v posamezni regiji, zato jih je 
treba upoštevati.

Predlog spremembe 386
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Veljavnost energetske izkaznice ne sme 
biti daljša od 10 let.

7. Veljavnost energetske izkaznice ne sme 
biti daljša od 10 let. Javni organi v 
obdobju treh let po izdaji energetske 
izkaznice v celoti izvajajo priporočila iz 
nje.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi morajo biti za zgled in v razumnem času izvesti vsa priporočila iz energetske 
izkaznice za stavbe, ki so v njihovi lasti.

Predlog spremembe 387
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Vse države članice praviloma 
priznavajo izkaznice, ki jih izdajo druge 
države članice v skladu s temi 
smernicami.

Or. de
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Obrazložitev

Države članice bi morale vzajemno priznati svoje energetske izkaznice.

Predlog spremembe 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija do 30. junija 2010 sprejme 
smernice o določitvi minimalnih 
standardov za vsebino in prikaz 
energetskih izkaznic. Vsebina izkaznice je 
po možnosti na voljo v jezikih, ki jih 
razumeta lastnik in najemnik. Navedeni 
ukrep za spremembo nebistvenih določb te 
direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 21(2).
Vse države članice priznajo izkaznice, ki 
jih izdajo druge države članice v skladu s 
temi smernicami, in ne omejujejo svobode 
opravljanja finančnih storitev zato, ker je 
bila izkaznica izdana v drugi državi 
članici.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je imeti enotne evropske smernice o določitvi minimalnih standardov za vsebino 
in prikaz energetskih izkaznic. Ti enotni standardi bodo javnosti zagotovili boljše informacije 
o energijski učinkovitosti stavb. Izkaznica bi morala biti, kolikor je mogoče, na voljo v jezikih, 
ki jih razumeta tako lastnik kot najemnik, vsaj v bolj razširjenih jezikih (na primer angleščina, 
francoščina itd.).
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Predlog spremembe 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Do leta 2011 se na podlagi informacij 
držav članic in v posvetovanju z 
ustreznimi sektorji razvije prostovoljen 
skupni sistem Evropske unije za 
certificiranje energetske učinkovitosti s 
postopkom odbora iz člena 21 .
Države članice ta sistem do leta 2012 
uvedejo na svojih ozemljih, deloval pa bo 
vzporedno z nacionalnim certifikacijskim 
sistemom.

Or. en

Obrazložitev

Komercialni sektor bi imel korist od prostovoljne evropske energetske izkaznice. Zaradi 
različnih nacionalnih certifikacijskih sistemov v posameznih državah članicah EU vlada na 
enotnem evropskem trgu precejšnja razdrobljenost in zmeda. Zelo težko je primerjati različne 
nacionalne sisteme, čeprav je podnebje podobno. Zategadelj je za mednarodna podjetja 
nemogoče primerjati relativno energetsko učinkovitost stavb, ki jih uporabljajo v različnih 
državah, ali poročati o tem.

Predlog spremembe 390
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
energetska izkaznica izda za stavbe ali dele 
stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo, in 
za stavbe, kjer skupno uporabno tlorisno 
površino nad 250 m2 uporabljajo javni 
organi.

1. Države članice zagotovijo, da se 
energetska izkaznica izda za stavbe ali dele 
stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo, in 
za stavbe, ki jih uporabljajo javni organi.

Or. en
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Obrazložitev

Vse stavbe, ki jih uporabljajo javni organi, morajo biti vedno certificirane, ne glede na 
velikost.

Predlog spremembe 391
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se 
energetska izkaznica izda za stavbe ali dele 
stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo, in 
za stavbe, kjer skupno uporabno tlorisno 
površino nad 250 m2 uporabljajo javni 
organi. 

1. Države članice zagotovijo, da se 
energetska izkaznica izda za stavbe ali dele 
stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo, in 
za stavbe, ki jih uporabljajo javni organi. 

Or. en

Obrazložitev

Javni organi morajo biti za zgled.

Predlog spremembe 392
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priporočila iz energetske izkaznice za
javne stavbe z uporabno tlorisno površino 
nad 250 m2 se izvedejo v dveh letih po 
datumu izdaje izkaznice.

Or. pl
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Obrazložitev

Cilj je spodbuditi javni sektor, da si bo bolje prizadeval in imel vodilno vlogo pri izvajanju 
postopka iz te direktive, tako da bodo ukrepi, ki jih bo sprejel, zgled za oba sektorja. Zaželeno 
bi bilo, da bi se obvezno zvišali standardi za vse javne stavbe, da bi izpolnjevale zahteve iz 
energetske izkaznice, zlasti tiste, ki veljajo samo za stavbe z optimalnimi operativnimi stroški.

Predlog spremembe 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se lahko pri prodaji ogrodja 
stavb, to je stavb brez ogrevalnih in 
klimatskih sistemov, predvidijo davčne 
spodbude za kupce, ki bodo vlagali v 
tehnične rešitve, ki bodo omogočile 
zmanjšanje energetske potrebe stavbe za 
določen odstotek v primerjavi z zakonsko 
določenimi mejami.

Or. it

Obrazložitev

S povečanjem energetske učinkovitosti stavbe se poveča njena vrednost. Treba je predvideti 
davčne spodbude za kupce tudi pri prodaji ogrodja stavb, to je stavb brez ogrevalnih in 
klimatskih sistemov.

Predlog spremembe 394
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zahtevajo, da se pri 
oddaji stavbe ali njenih delov v najem v 
zadevnih oglasih navede numerični 
indikator energijske učinkovitosti iz 

4. Države članice zahtevajo, da se pri 
oddaji stavbe ali njenih delov v najem 
morebitnemu najemniku predloži 
energetska izkaznica.
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energetske izkaznice in da se morebitnemu 
najemniku predloži energetska izkaznica.

Lastnik izroči najemniku energetsko 
izkaznico najpozneje ob sklenitvi najemne 
pogodbe.

Lastnik izroči najemniku kopijo energetske 
izkaznice najpozneje ob sklenitvi najemne 
pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Izvirnik izkaznice mora biti vselej pri lastniku, sicer bi moral najemnik odgovarjati za 
morebitno izgubo. Poleg tega vodi uporaba energetskih značilnosti v oglasih k znatno večji 
pravni negotovosti glede zagotovljenih lastnosti.

Predlog spremembe 395
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Energetske izkaznice stavb so 
namenjene zgolj informiranju; morebitne 
pravne ali druge učinke določajo 
nacionalni predpisi.

Or. de

Obrazložitev

Komisija v svoje predlogu stari odstavek črta, vendar ga je treba obdržati.

Predlog spremembe 396
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Odstavki 1, 3 in 4 se uporabljajo za 
stavbe, pri katerih je postopek gradnje 
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končan.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah, na primer na Finskem, se lahko energetska izkaznica izda že v fazi 
načrtovanja. V drugih državah pa to ni mogoče do začetka ali celo dokončanja gradnje. Za 
skupno evropsko obveznost evropske izkaznice za nezgrajene stavbe v katerikoli fazi bi bilo 
treba spremeniti gradbene predpise v številnih državah članicah, kar ne bi bilo sorazmerno z 
potencialno koristjo.

Predlog spremembe 397
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Odstavki 1, 3 in 4 se uporabljajo za 
stavbe, pri katerih je postopek gradnje 
končan.

Or. en

Predlog spremembe 398
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je v stavbah, kjer 
skupno uporabno tlorisno površino nad 
250 m2 uporabljajo javni organi, 
energetska izkaznica prikazana na vidnem 
mestu in jasno opazna javnosti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zahteva po javnem prikazu energetske izkaznice v vseh stavbah, ki jih javnost pogosto 
uporablja, je ustrezno zajeta v členu 12(2). To črtanje odpravlja zahtevo po prikazu 
energetske izkaznice za stavbe javnega sektorja, ki jih javnost ne uporablja pogosto, na 
primer garaže, skladišča zdravil in opreme, katerih učinek pri ozaveščanju javnosti je bolj 
omejen.

Predlog spremembe 399
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je v stavbah, kjer 
skupno uporabno tlorisno površino nad 
250 m2 uporabljajo javni organi, 
energetska izkaznica prikazana na vidnem 
mestu in jasno opazna javnosti.

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je v stavbah, ki jih 
uporabljajo javni organi, energetska 
izkaznica prikazana na vidnem mestu in 
jasno opazna javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Prikaz energetske izkaznice za vse stavbe, ki jih uporabljajo javni organi, je poceni ukrep, ki 
lahko znatno poveča ozaveščenost splošne javnosti in priznavanje energetskih izkaznic.

Predlog spremembe 400
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je v stavbah, kjer 
skupno uporabno tlorisno površino nad 
250 m2 uporabljajo javni organi, 
energetska izkaznica prikazana na vidnem 
mestu in jasno opazna javnosti.

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je energetska 
izkaznica za stavbe, ki jih uporabljajo javni 
organi, prikazana na vidnem mestu in jasno 
opazna javnosti.
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Or. en

Obrazložitev

V javnih stavbah bi morala biti vedno prikazana njihova izkaznica, ne glede na velikost 
stavbe. To je poceni ukrep, ki lahko znatno poveča ozaveščenost splošne javnosti in 
sprejemanje energetskih izkaznic.

Predlog spremembe 401
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za uvedbo rednih pregledov ogrevalnih 
sistemov s kotli z nazivno toplotno močjo 
nad 20 kW. Pregled vključuje oceno 
učinkovitosti kotla in njegove velikosti v 
primerjavi z ogrevalnimi zahtevami stavbe.

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za uvedbo rednih pregledov ogrevalnih 
sistemov s kotli na neobnovljivo tekoče ali 
trdno gorivo z nazivno toplotno močjo nad 
20 kW. Pregled vključuje oceno 
učinkovitosti kotla in njegove velikosti v 
primerjavi z ogrevalnimi zahtevami stavbe. 
Države članice lahko te preglede 
odpravijo, če je nameščen elektronski 
spremljevalni in nadzorni sistem.

Or. en

Obrazložitev

Elektronski spremljevalni in nadzorni sistemi pomagajo ovrednotiti energetsko učinkovitost 
opreme in napeljav, ki porabljajo energijo, in zato niso več potrebni dodatni pregledi.

Predlog spremembe 402
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice določijo potrebne 
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ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
toplotnih črpalk z nazivno toplotno močjo 
nad 5 kW, ki se izvajajo najmanj vsaki dve 
leti. Za toplotne črpalke, ki so stare več 
kot petnajst let, določijo potrebne ukrepe 
za uvedbo enkratnega pregleda vseh 
ogrevalnih naprav in napeljav. Ta pregled 
mora vključevati analizo učinkovitosti 
toplotnih črpalk in njihovega 
dimenzioniranja glede na ogrevalne in 
hladilne zahteve stavbe.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajati je treba tudi preglede toplotnih črpalk z nazivno toplotno močjo nad 5 kW (s tem je 
zajeto 99 % toplotnih črpalk), ker je njihov razvoj hiter in zahteva zapletene sestavne dele za 
zagotovitev učinkovitega delovanja (kompresorji, tipala, elektronski sistemi za nastavitev in 
programiranje itd.). Predlagana prenovitev, ki omejuje preglede na kotle in klimatske 
naprave, zmanjšuje učinkovitost teh pregledov, kar zadeva prihranke energije.

Predlog spremembe 403
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko spremenijo 
pogostnost pregledov glede na vrsto in 
nazivno toplotno moč kotla ogrevalnega 
sistema. Pri določanju pogostnosti države 
članice upoštevajo stroške pregleda 
ogrevalnega sistema in ocenjene prihranke 
stroškov energije, ki lahko nastanejo na 
podlagi pregleda.

2. Države članice lahko spremenijo 
pogostnost pregledov glede na vrsto in 
nazivno toplotno moč ogrevalnega sistema. 
Pri določanju pogostnosti države članice 
upoštevajo stroške pregleda ogrevalnega 
sistema in ocenjene prihranke stroškov 
energije, ki lahko nastanejo na podlagi 
pregleda.

Or. en

Obrazložitev

Pregledi celega ogrevalnega sistema, tudi kotlov, bi odpravili nepotrebno upravno breme, kar 
bi bilo učinkovitejše.
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Predlog spremembe 404
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko z odstopanjem od 
odstavkov 1, 2 in 3 odločijo, da sprejmejo 
ukrepe, s katerimi zagotovijo svetovanje 
uporabnikom glede zamenjave kotlov, 
drugih sprememb ogrevalnega sistema in 
alternativnih rešitev zaradi ocene 
učinkovitosti in ustrezne velikosti kotla. 
Celovit vpliv tega pristopa je  v glavnem 
enakovreden vplivu ukrepov iz določb pod 
2 in 3. 

4. Države članice lahko z odstopanjem od 
odstavkov 1, 1a, 2 in 3 odločijo, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo 
svetovanje uporabnikom glede zamenjave 
kotlov, drugih sprememb ogrevalnega 
sistema in alternativnih rešitev zaradi 
ocene učinkovitosti in ustrezne velikosti 
kotla. Celovit vpliv tega pristopa je  v 
glavnem enakovreden vplivu ukrepov iz 
določb pod 1, 1a, 2 in 3.

Če se države članice odločijo, da bodo 
uporabile ukrepe iz prvega pododstavka 
tega odstavka, najpozneje do 30. junija 
2011 Komisiji predložijo poročilo o 
enakovrednosti teh ukrepov z ukrepi iz 
odstavkov 1, 2 in 3. Države članice 
predložijo Komisiji ta poročila vsaka tri 
leta. Poročila se lahko vključijo v akcijske 
načrte o energijski učinkovitosti iz člena 
14(2) Direktive 2006/32/ES.

Če se države članice odločijo, da bodo 
uporabile ukrepe iz prvega pododstavka 
tega odstavka, najpozneje do 30. junija 
2011 Komisiji predložijo poročilo o 
enakovrednosti teh ukrepov z ukrepi iz 
odstavkov 1, 1a, 2 in 3. Države članice 
predložijo Komisiji ta poročila vsaka tri 
leta. Poročila se lahko vključijo v akcijske 
načrte o energetski učinkovitosti iz člena 
14(2) Direktive 2006/32/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajati je treba tudi preglede toplotnih črpalk z nazivno toplotno močjo nad 5 kW (s tem je 
zajeto 99 % toplotnih črpalk), ker je njihov razvoj hiter in zahteva zapletene sestavne dele za 
zagotovitev učinkovitega delovanja (kompresorji, tipala, elektronski sistemi za nastavitev in 
programiranje itd.). Predlagana prenovitev, ki omejuje preglede na kotle in klimatske 
naprave, zmanjšuje učinkovitost teh pregledov, kar zadeva prihranke energije.
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Predlog spremembe 405
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 
močjo nad 12 kW. Pregledi vključujejo 
oceno učinkovitosti klimatskih naprav in 
njihove dimenzioniranosti v primerjavi s 
hladilnimi zahtevami stavbe.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov. Pregledi vključujejo 
oceno učinkovitosti klimatskih naprav in 
njihove dimenzioniranosti v primerjavi s 
hladilnimi zahtevami stavbe.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi energetske učinkovitosti in higiene je za klimatske naprave smiselno uvesti redne 
preglede.

Predlog spremembe 406
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 
močjo nad 12 kW. Pregledi vključujejo 
oceno učinkovitosti klimatskih naprav in 
njihove dimenzioniranosti v primerjavi s 
hladilnimi zahtevami stavbe.

1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 
močjo nad 12 kW. Pregledi vključujejo 
oceno učinkovitosti klimatskih naprav in 
njihove dimenzioniranosti v primerjavi s 
hladilnimi zahtevami stavbe. Države 
članice lahko te preglede odpravijo, če je 
nameščen elektronski spremljevalni in 
nadzorni sistem.

Or. en
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Obrazložitev

Elektronski spremljevalni in nadzorni sistemi pomagajo ovrednotiti energetsko učinkovitost 
opreme in napeljav, ki porabljajo energijo, in zato niso več potrebni dodatni pregledi.

Predlog spremembe 407
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 
močjo nad 12 kW. Pregledi vključujejo 
oceno učinkovitosti klimatskih naprav in 
njihove dimenzioniranosti v primerjavi s 
hladilnimi zahtevami stavbe.

1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 
močjo nad 12 kW in povratnih toplotnih 
črpalk z nazivno izhodno močjo nad 5 kW. 
Pregledi vključujejo oceno učinkovitosti 
klimatskih naprav in povratnih toplotnih 
črpalk ter njihove dimenzioniranosti v 
primerjavi s hladilnimi zahtevami stavbe.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajati je treba tudi preglede toplotnih črpalk z nazivno toplotno močjo nad 5 kW (s tem je 
zajeto 99 % toplotnih črpalk), ker je njihov razvoj hiter in zahteva zapletene sestavne dele za 
zagotovitev učinkovitega delovanja (kompresorji, tipala, elektronski sistemi za nastavitev in 
programiranje itd.). Predlagana prenovitev, ki omejuje preglede na kotle in klimatske 
naprave, zmanjšuje učinkovitost teh pregledov, kar zadeva prihranke energije.

Predlog spremembe 408
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 

1. Države članice predpišejo potrebne 
ukrepe za uvedbo rednih pregledov 
klimatskih sistemov z nazivno izhodno 
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močjo nad 12 kW. Pregledi vključujejo 
oceno učinkovitosti klimatskih naprav in 
njihove dimenzioniranosti v primerjavi s 
hladilnimi zahtevami stavbe. 

močjo nad 12 kW in prezračevalnih 
sistemov. Pregledi vključujejo oceno 
učinkovitosti klimatskih naprav in njihove 
dimenzioniranosti v primerjavi s hladilnimi 
zahtevami stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Mehanski prezračevalni sistemi so pogosto največji porabniki energije v stavbah.

Predlog spremembe 409
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko spremenijo 
pogostnost pregledov glede na vrsto in 
nazivno toplotno moč klimatskega sistema. 
Pri določanju pogostnosti države članice 
upoštevajo stroške pregleda klimatskega 
sistema in ocenjene prihranke stroškov 
energije, ki lahko nastanejo na podlagi 
pregleda.

2. Države članice lahko spremenijo 
pogostnost pregledov glede na vrsto in 
nazivno toplotno moč klimatskega sistema
ali povratnih toplotnih črpalk. Pri 
določanju pogostnosti države članice 
upoštevajo stroške pregleda klimatskega 
sistema ali povratnih toplotnih črpalk in 
ocenjene prihranke stroškov energije, ki 
lahko nastanejo na podlagi pregleda.

Or. fr

Obrazložitev

Izvajati je treba tudi preglede toplotnih črpalk z nazivno toplotno močjo nad 5 kW (s tem je 
zajeto 99 % toplotnih črpalk), ker je njihov razvoj hiter in zahteva zapletene sestavne dele za 
zagotovitev učinkovitega delovanja (kompresorji, tipala, elektronski sistemi za nastavitev in 
programiranje itd.). Predlagana prenovitev, ki omejuje preglede na kotle in klimatske 
naprave, zmanjšuje učinkovitost teh pregledov, kar zadeva prihranke energije.
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Predlog spremembe 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsi sistemi za prezračevanje, ne glede 
na energijo, ki jo porabljajo za hlajenje, 
se pregledajo, oceni pa se tudi pretok 
zraka.

Or. en

Obrazložitev

Po sedanjih zahtevah se prezračevalni sistem pregleda le, če je sestavni del klimatskega 
sistema. Skoraj noben prezračevalni sistem v stanovanjskih stavbah ni povezan s klimatskim 
sistemom. Zato bi morali biti posebej izrecno predpisani pregledi prezračevalnega sistema, 
da se v pomanjkljivih sistemih prepreči izgubljanje energije.

Predlog spremembe 411
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice pri pripravi ukrepov iz 
odstavkov 1 in 2 zagotovijo, kolikor je to 
ekonomsko in tehnično mogoče, da se 
pregledi izvedejo istočasno s pregledi za 
odkrivanje uhajanja iz Uredbe ES št. 
842/2006.

Or. en

Obrazložitev

Pregledi za odkrivanje uhajanja v klimatskih sistemih so že orisani v uredbi o fluoriranih 
toplogrednih plinih, ES št. 842/2006. To pomeni, da za večino klimatskih sistemov v stavbah 
že obstajajo obvezni pregledi. Pogostost pregledov oziroma kontrol hladilne tekočine v 
sistemu je že določena, kar je povezano z energetsko učinkovitostjo, pa tudi emisijami 
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fluoriranih toplogrednih plinov. Redne preglede, določene v odstavkih 1 in 2, je treba torej 
uskladiti s pregledi oziroma kontrolami, ki se že izvajajo po uredbi ES št. 842/2006.

Predlog spremembe 412
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice pri pripravi ukrepov iz 
odstavkov 1 in 2 zagotovijo, kolikor je to 
ekonomsko in tehnično mogoče, da se 
pregledi izvedejo istočasno s pregledi 
ogrevalnih sistemov iz člena 13 te 
direktive in pregledi za odkrivanje 
uhajanja iz Uredbe ES št. 842/2006.

Or. en

Obrazložitev

Pregledi za odkrivanje uhajanja v klimatskih sistemih so že orisani v uredbi o fluoriranih 
toplogrednih plinih, ES št. 842/2006. Redne preglede je treba uskladiti.

Predlog spremembe 413
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 a
Pregled drugih tehničnih sistemov, ki 

porabljajo energijo
Države članice lahko določijo različno 
pogoste preglede tehničnih sistemov, ki 
porabljajo energijo, ki niso ogrevalni ali 
klimatski, na primer:
a) mehanskega prezračevanja,
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b) prezračevanja z obnavljanjem toplote,
c) druge opreme za obnavljanje toplote,
d) sistemov, ki porabljajo vodo, odvisno od 
vrste sistema.
Države članice pri določanju pogostnosti 
upoštevajo stroške pregleda tehničnega 
sistema, ki porablja energijo, in ocenjene
prihranke stroškov energije, ki lahko 
nastanejo na podlagi pregleda.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je nov člen, ki bi omogočal preglede vseh tehničnih sistemov, ki porabljajo energijo, 
ne zgolj ogrevalnih in klimatskih. Novi člen lahko prispeva k želji Evropske unije, da bi 
zmanjšali porabo energije in s tem izboljšali splošno energetsko učinkovitost stavb.

Predlog spremembe 414
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sporočila iz točke (b) so specifična za 
sistem in zagotovijo pregledne informacije 
glede stroškovne učinkovitosti. Ocena 
stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene 
energije in obrestne mere za naložbe.

Sporočila iz točke (b) so specifična za 
sistem in zagotovijo pregledne informacije 
glede stroškovne učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je vključitev priporočil v poročilo o pregledu zelo pohvalna, je vprašljivo, ali se lahko 
od strokovnjakov, ki izvajajo preglede, pričakuje, da bodo izračunali energijske prihranke 
zaradi izvajanja ukrepov za večjo energetsko učinkovitost ali obrestne mere za potrebne 
naložbe. Zato je dovolj, da se vključijo reference za dodatne informacije o stroškovni 
učinkovitosti priporočil.
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Predlog spremembe 415
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sporočila iz točke (b) so specifična za 
sistem in zagotovijo pregledne informacije 
glede stroškovne učinkovitosti. Ocena 
stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene 
energije in obrestne mere za naložbe.

Sporočila iz točke (b) so specifična za 
sistem in zagotovijo pregledne informacije 
glede stroškovne učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Izračunavanje stroškovne učinkovitosti, ki ga je predlagala Komisija, presega okvir poročila 
o pregledu in bi bilo izvedljivo le z znatnimi dodatnimi stroški, ki bi prek obdavčitve spet 
obremenili posameznika. Izračunavanje stroškovne učinkovitosti je treba prepustiti 
prostovoljni uporabi energetskega svetovanja.

Predlog spremembe 416
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sporočila iz točke (b) so specifična za 
sistem in zagotovijo pregledne informacije
glede stroškovne učinkovitosti. Ocena 
stroškovne učinkovitosti temelji na 
standardnih pogojih, kot so ocena 
prihrankov energije, osnovne cene 
energije in obrestne mere za naložbe.

Sporočila iz točke (b) zagotovijo pregledne 
napotke glede stroškovne učinkovitosti. 

Or. de
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Obrazložitev

Tudi tu velja, da poročila o pregledu ne smejo biti energetsko svetovanje ali ga nadomestiti.

Predlog spremembe 417
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Inšpektor izroči poročilo o pregledu 
lastniku ali najemniku stavbe.

3. Inšpektor izroči poročilo o pregledu 
lastniku naprave. V primeru skupnosti 
lastnikov se poročilo izroči vsem 
lastnikom.

Or. de

Obrazložitev

Poročila zadevajo naprave, ki niso najemnikova last, zato se izročijo zgolj lastniku oziroma v 
primeru skupnosti lastnikov vsem lastnikom.

Predlog spremembe 418
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pripravo
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni in 
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih.

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni 
strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih.

Strokovnjaki se pooblastijo ob 
upoštevanju njihove usposobljenosti in 
neodvisnosti.

Or. de
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Obrazložitev

Razvoj dodatnega akreditacijskega postopka za opredelitev oseb, ki so pooblaščene za izdajo 
energetskih izkaznic, bi bil povezan z velikimi dodatnimi stroški in bi zahtevala številne vire, 
ki potem ne bi bili več na voljo za prave ukrepe varstva podnebja. Zadostuje povezava 
pooblastila do izdaje energetskih izkaznic z ustreznimi dokazljivimi kvalifikacijami oziroma 
ustreznim poklicnim spričevalom.

Predlog spremembe 419
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni in 
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih. 

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni in 
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih, vključno s 
strokovnjaki, ki so lastniki ali upravitelji 
certificiranih stavb.

Strokovnjaki se pooblastijo ob upoštevanju 
njihove usposobljenosti in neodvisnosti.

Strokovnjaki se pooblastijo ob upoštevanju 
njihove usposobljenosti in neodvisnosti.
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Do leta 2010 se na podlagi informacij iz 
držav članic in po posvetovanju s 
predstavniki zadevnih sektorjev opredelijo 
minimalni pogoji in zahteve za 
priznavanje programov za usposabljanje 
in certifikacijo neodvisnih strokovnjakov 
v skladu s postopkom iz člena 21.
Države članice do leta 2011 opredelijo ali 
prilagodijo svoje pogoje in zahteve za 
usposabljanje in certifikacijo 
strokovnjakov na podlagi zgoraj 
navedenih minimalnih zahtev. O svojih 
programih usposabljanja in certifikacije 
obvestijo Komisijo.
Države članice vzajemno priznajo 
certifikate, ki so jih izdale druge države 
članice, in ne omejujejo svobode 
opravljanja storitev ali svobode držav 
članic, da opredelijo svoje pogoje za 
certifikacijo.

Or. pl

Obrazložitev

Trenutno ni jasno, ali lahko zaposleni v ustanovah, ki so lastnice ali upraviteljice 
certificiranih stavb, in ki imajo ustrezne kvalifikacije, pregledujejo energetsko učinkovitost 
stavb, ki so v lasti teh ustanov. To bi bilo na primer ugodno in stroškovno učinkovito za 
lokalne organe oblasti, ki upravljajo svoje stavbe. Če bi države članice sprejele načelo 
vzajemnega priznavanja certifikatov, bi to olajšalo prost pretok ljudi, ki delajo v tem sektorju. 
Ta določba je v skladu z uredbo (ES) št. 842/2006 z dne 17. maja 2006.

Predlog spremembe 420
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni in 
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni 
strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
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organih ali zasebnih podjetjih. organih ali zasebnih podjetjih.

Strokovnjaki se pooblastijo ob 
upoštevanju njihove usposobljenosti in 
neodvisnosti.

Or. de

Obrazložitev

Že pri direktivi o spodbujanju obnovljive energije je Komisija zaman podpirala novo 
akreditiranje instalaterjev. Zdaj skuša ponovno povečati birokracijo v državah članicah. Ta 
poskus zavračamo; Nacionalni izobraževalni sistemi dajejo zadostno podlago kvalifikacij.

Predlog spremembe 421
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni in
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih.

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni ali
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih. 

Or. en

Obrazložitev

Dodaten obvezen akreditacijski sistem bi povzročil nepotrebno birokracijo in povečal stroške, 
koristi pa bi bile omejene. Glede na razlike med nacionalnimi sistemi strokovnih kvalifikacij 
je najbolje, da države članice odločijo o številu strokovnjakov, ki lahko izvajajo certificiranje 
glede energetske učinkovitosti.
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Predlog spremembe 422
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni in 
pooblaščeni strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih.

Države članice zagotovijo, da pripravo 
energetskih izkaznic stavb, in preglede 
ogrevalnih in klimatskih sistemov na 
neodvisen način opravljajo usposobljeni 
strokovnjaki, ki poslujejo kot 
samozaposleni ali so zaposleni v javnih 
organih ali zasebnih podjetjih.

Or. en

Obrazložitev

Naložitev akreditacijskega sistema bi lahko negativno vplivala na razpoložljivost 
strokovnjakov in bi lahko pomenila znatno količino denarja, ki bi jo sicer lahko vložili v druge 
ukrepe za varstvo podnebja. Ovrednotenje strokovnjakov glede na njihove diplome in 
spričevala bi moralo zadostovati.

Predlog spremembe 423
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovnjaki se pooblastijo ob 
upoštevanju njihove usposobljenosti in 
neodvisnosti. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Naložitev akreditacijskega sistema bi lahko negativno vplivala na razpoložljivost 
strokovnjakov in bi lahko pomenila znatno količino denarja, ki bi jo sicer lahko vložili v druge 
ukrepe za varstvo podnebja. Ovrednotenje strokovnjakov glede na njihove diplome in 
spričevala bi moralo zadostovati.
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Predlog spremembe 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovnjaki se pooblastijo ob upoštevanju 
njihove usposobljenosti in neodvisnosti.

Strokovnjaki se pooblastijo ob upoštevanju 
njihove usposobljenosti in neodvisnosti. 
Države članice vzajemno priznajo 
nacionalne kvalifikacije in pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Vzajemno priznavanje kvalifikacij in potrdil, pa tudi usklajeni učni načrti in programi 
usposabljanja bodo zagotovili kakovostne strokovnjake, omogočili pa tudi prost pretok in 
popolno mobilnost njihovih storitev.

Predlog spremembe 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo register 
strokovnjakov in zagotovijo, da jim je 
vsako leto omogočeno ustrezno 
usposabljanje.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev registra zagotavlja profesionalizem in strokovnost izdajateljev izkaznic in 
zanesljivost rezultatov.
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Predlog spremembe 426
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da 
strokovnjakom, pooblaščenim za izvajanje 
certificiranja in pregledov, ni dovoljeno 
prodajati in distribuirati energije.

Or. en

Obrazložitev

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts.

Predlog spremembe 427
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Neodvisni nadzorni sistem

1. Države članice zagotovijo, da se v 
skladu s Prilogo II vzpostavi neodvisni 
nadzorni sistem za energetske izkaznice in 
poročila o pregledu ogrevalnih in 
klimatskih sistemov.
2. Države članice lahko prenesejo 
odgovornosti za izvajanje neodvisnih 
nadzornih sistemov.
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Če se države članice odločijo, lahko 
nadzorujejo, da se neodvisni nadzorni 
sistemi izvajajo v skladu s Prilogo II.
3. Države članice zahtevajo, da se 
energetske izkaznice in poročila o 
pregledu iz odstavka 1 na zahtevo 
registrirajo ali dajo na voljo pristojnim
organom ali telesom, katerim pristojnosti 
za izvajanje neodvisnih nadzornih 
sistemov dodelijo pristojni organi.

Or. de

Obrazložitev

Tovrsten nadzorni sistem bi države članice stal milijarde in ne bi bil sorazmeren s svojo 
koristjo, tako da se že poraja dvom o njegovi nujnosti in s tem o njegovi dopustnosti.

Predlog spremembe 428
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Neodvisni nadzorni sistem

1. Države članice zagotovijo, da se v 
skladu s Prilogo II vzpostavi neodvisni 
nadzorni sistem za energetske izkaznice in 
poročila o pregledu ogrevalnih in 
klimatskih sistemov.
2. Države članice lahko prenesejo 
odgovornosti za izvajanje neodvisnih 
nadzornih sistemov.
Če se države članice odločijo, lahko 
nadzorujejo, da se neodvisni nadzorni 
sistemi izvajajo v skladu s Prilogo II.
3. Države članice zahtevajo, da se 
energetske izkaznice in poročila o 
pregledu iz odstavka 1 na zahtevo 
registrirajo ali dajo na voljo pristojnim 



PE421.190v01-00 44/79 AM\771248SL.doc

SL

organom ali telesom, katerim pristojnosti 
za izvajanje neodvisnih nadzornih 
sistemov dodelijo pristojni organi.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da bi poleg izvajanja rednih pregledov in prikaza energetske izkaznice vzpostavili 
še neodvisen nadzorni sistem, povzroča nesorazmerno upravno breme. Tak sistem bi zahteval 
vire, ki bi jih bilo bolje vložiti v dejanske ukrepe za energetsko varčevanje, namesto da bi jih 
zapravili za vzpostavitev novega upravnega postopka.

Predlog spremembe 429
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se v 
skladu s Prilogo II vzpostavi neodvisni
nadzorni sistem za energetske izkaznice in 
poročila o pregledu ogrevalnih in 
klimatskih sistemov.

1. Države članice zagotovijo, da se v 
skladu s Prilogo II vzpostavi neodvisen
nadzorni sistem za energetske izkaznice in 
poročila o pregledu ogrevalnih in 
klimatskih sistemov. Države članice 
vzpostavijo mehanizme za ločeno 
uveljavljanje za organizacije, ki so 
odgovorne za uveljavljanje energetskih 
izkaznic in poročil o pregledih ogrevalnih 
in klimatskih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Mehanizmi za ločeno uveljavljanje (za organizacije, na primer lokalne organe, katerih 
odgovornost je uveljaviti energetske izkaznice in poročila o pregledih ogrevalnih in 
klimatskih sistemov) je bistveno za učinkovito izvajanje direktive in preprečevanje 
nepotrebnega navzkrižja interesov, ko bi se od kake organizacije zahtevalo, naj sama sebi 
izda obvestilo o sankcijah. 
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Predlog spremembe 430
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 18 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) metodologijo za izračun energijske
učinkovitosti stavb na podlagi rabe 
primarne energije in emisij ogljikovega 
dioksida;

a) metodologijo za izračun energetske
učinkovitosti stavb na podlagi rabe 
primarne energije, ki vključuje numerični 
indikator za emisije ogljikovega dioksida, 
ki upošteva porabo primarne energije;

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo pri določanju energetskih standardov upoštevati porabo primarne 
energije, saj je to edini način za merjenje dejanskega vpliva njihove izbire energentov na 
okolje. Poleg tega je treba potrošnikom zagotoviti indikator, ki bo prikazoval emisije 
ogljikovega dioksida glede na njihovo izbiro energentov na osnovi porabe primarne energije, 
zlasti v stavbah, kjer ima izbira energentov dolgoročne učinke.

Predlog spremembe 431
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 18 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) metodologijo za izračun energijske 
učinkovitosti stavb na podlagi rabe 
primarne energije in emisij ogljikovega 
dioksida;

a) metodologijo za izračun energijske 
učinkovitosti stavb na podlagi končne 
porabe energije;

Or. de

Obrazložitev

Za uporabnika ni odločilna primarna energija, pač pa poraba energije, saj samo to lahko 
odčita s števca. Pri tem je vseeno ali je na primer elektrika iz obnovljivih virov ali iz jedrske 
elektrarne. Enako velja za zemeljski plin, ki se lahko proizvede tudi iz odpadkov. Predmet 
direktive o energetski učinkovitosti stavb je prav to, ne pa emisije ogljikovega dioksida, pri 
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katerih je zares odločilno, kakšna je mešanica energetskih virov.

Predlog spremembe 432
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za informiranje lastnikov ali najemnikov 
stavb ali delov stavb o različnih metodah in 
praksah, ki povečujejo energijsko
učinkovitost.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za informiranje lastnikov in najemnikov 
stavb ali delov stavb o različnih metodah in 
praksah, ki povečujejo energetsko
učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Ker na energetsko učinkovitost bistveno vpliva, kako se stavba uporablja, in energija, ki jo 
uporabljajo najemniki, morajo imeti lastniki IN najemniki dostop do informacij o izboljšavah 
energetske učinkovitosti. Lastniki in najemniki poslovnih stavb bi morali biti dolžni izmenjati 
informacije o dejanski uporabi stavbe ali njenega dela, da bi zagotovili razpoložljivost vseh 
podatkov, potrebnih za premišljeno odločitev glede potrebnih izboljšav.

Predlog spremembe 433
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za informiranje lastnikov ali najemnikov 
stavb ali delov stavb o različnih metodah in 
praksah, ki povečujejo energijsko
učinkovitost.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 
za informiranje lastnikov in najemnikov 
stavb ali delov stavb o različnih metodah in 
praksah, ki povečujejo energetsko
učinkovitost.

Or. en
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Obrazložitev

Ker na energetsko učinkovitost bistveno vpliva, kako se stavba uporablja, in energija, ki jo 
uporabljajo najemniki, morajo imeti lastniki IN najemniki dostop do informacij o izboljšavah 
energetske učinkovitosti. Lastniki in najemniki poslovnih stavb bi morali biti dolžni izmenjati 
informacije o dejanski uporabi stavbe ali njenega dela, da bi zagotovili razpoložljivost vseh 
podatkov, potrebnih za premišljeno odločitev glede potrebnih izboljšav.

Predlog spremembe 434
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. 

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom in najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker na energetsko učinkovitost bistveno vpliva, kako se stavba uporablja, in energija, ki jo 
uporabljajo najemniki, morajo imeti lastniki IN najemniki dostop do informacij o izboljšavah 
energetske učinkovitosti. Lastniki in najemniki poslovnih stavb bi morali biti dolžni izmenjati 
informacije o dejanski uporabi stavbe ali njenega dela, da bi zagotovili razpoložljivost vseh 
podatkov, potrebnih za premišljeno odločitev glede potrebnih izboljšav. 
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Predlog spremembe 435
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. 

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom in najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker na energetsko učinkovitost bistveno vpliva, kako se stavba uporablja, in energija, ki jo 
uporabljajo najemniki, morajo imeti lastniki IN najemniki dostop do informacij o izboljšavah 
energetske učinkovitosti. Lastniki in najemniki poslovnih stavb bi morali biti dolžni izmenjati 
informacije o dejanski uporabi stavbe ali njenega dela, da bi zagotovili razpoložljivost vseh 
podatkov, potrebnih za premišljeno odločitev glede potrebnih izboljšav.

Predlog spremembe 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. 

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, 
ter o finančnih instrumentih, ki so za to 
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na voljo. Informacijske kampanje so 
namenjene spodbujanju lastnikov ali 
najemnikov, naj izpolnijo ali presežejo 
minimalne standarde.

Or. en

Obrazložitev

Informacijske kampanje bi morale predstavljati strateške cilje Evropske unije, ki se nanašajo 
na izboljšanje energetske učinkovitosti in ukrepov za pomoč javnim organom, podjetjem in 
gospodinjstvom pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 437
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe.

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 
ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe.
Države članice zagotovijo, da so lokalni in 
regionalni organi vključeni v razvijanje 
informacij, ozaveščanje, usmerjanje in 
programe usposabljanja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi se morale o razvijanju informacij, ozaveščanju, usmerjanju in programih 
usposabljanja posvetovati z lokalnimi in regionalnimi organi, ker so pristojni za načrtovanje, 
so lastniki stavb in so blizu državljanom.
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Predlog spremembe 438
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Lastniki in najemniki poslovnih stavb so 
dolžni izmenjati informacije o dejanski 
porabi energije.

Or. en

Obrazložitev

Ker na energetsko učinkovitost bistveno vpliva, kako se stavba uporablja, in energija, ki jo 
uporabljajo najemniki, morajo imeti lastniki IN najemniki dostop do informacij o izboljšavah 
energetske učinkovitosti. Lastniki in najemniki poslovnih stavb bi morali biti dolžni izmenjati 
informacije o dejanski uporabi stavbe ali njenega dela, da bi zagotovili razpoložljivost vseh 
podatkov, potrebnih za premišljeno odločitev glede potrebnih izboljšav.

Predlog spremembe 439
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Lastniki in najemniki poslovnih stavb so 
dolžni izmenjati informacije o dejanski 
porabi energije pri uporabi stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker na energetsko učinkovitost bistveno vpliva, kako se stavba uporablja, in energija, ki jo 
uporabljajo najemniki, morajo imeti lastniki IN najemniki dostop do informacij o izboljšavah 
energetske učinkovitosti. Lastniki in najemniki poslovnih stavb bi morali biti dolžni izmenjati 
informacije o dejanski uporabi stavbe ali njenega dela, da bi zagotovili razpoložljivost vseh 
podatkov, potrebnih za premišljeno odločitev glede potrebnih izboljšav.
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Predlog spremembe 440
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice obvestijo lastnike ali 
najemnike o finančnih spodbudah za 
izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.
Komisiji pošljejo informacije o:
(a) podpornih sistemih za spodbujanje 
energetske učinkovitosti in uporabe 
energije iz obnovljivih virov v stavbah na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
(b) deležu energije iz obnovljivih virov, ki 
se uporablja v stavbnem sektorju na 
nacionalni in regionalni ravni, vključno z 
informacijami o tem, ali obnovljiva 
energije prihaja iz naprav na kraju 
samem, daljinskega ogrevanja in hlajenja 
ali soproizvodnje.
Te informacije so zajete v akcijskih 
načrtih o energijski učinkovitosti iz 
člena 14(2) Direktive 2006/32/ES.

Or. en

Predlog spremembe 441
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vključijo lokalne organe in 
se posvetujejo z njimi v zgodnji fazi 
oblikovanja informacij in programov 
ozaveščanja.

Or. en
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Obrazložitev

Določbe v tej prenovitvi pogosto zadevajo lokalne organe zaradi njihove odgovornosti za 
načrtovanje ter kot lastnike in upravitelje najrazličnejših stavb, med. drugim tudi socialna 
stanovanja. Ker je lokalna uprava blizu državljanom, ima osrednjo vlogo pri zagotavljanju 
informacij in spodbud, s katerimi bi spodbudila najemnike in lastnike k izboljšanju energetske 
učinkovitosti stavbe in s katerimi bi začela spreminjati načine, kako porabljajo energijo.

Predlog spremembe 442
Roberts Zīle

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so lokalni in 
regionalni organi vključeni v razvijanje 
informacij, ozaveščanje, usmerjanje in 
programe usposabljanja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi se morale o razvijanju informacij, ozaveščanju, usmerjanju in programih 
usposabljanja posvetovati z lokalnimi in regionalnimi organi, ker so pristojni za načrtovanje, 
so lastniki stavb in so blizu državljanom.

Predlog spremembe 443
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 31. 
decembra 2010 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s členi 2 do 17, 19 in 22 ter 
prilogama I in II te direktive. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 

1. Države članice najpozneje do 31. 
decembra 2012 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev z določbami te direktive. 
Komisiji nemudoma sporočijo besedilo 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.
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navedenimi predpisi in to direktivo.

Te določbe glede členov 2, 3, 9, 10 do 12, 
16, 17, 19 in 22 uporabljajo najpozneje od 
31. decembra 2010.
Te določbe glede členov 4 do 8, 13 do 15 
in 17 uporabljajo za stavbe, ki jih 
uporabljajo javni organi, in sicer 
najpozneje od 31. decembra 2010, ter za 
druge stavbe najpozneje od 31. januarja 
2012.
Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje 
nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. 
Vključiti morajo tudi izjavo, da se 
sklicevanja na Direktivo, ki se razveljavi s 
to direktivo, v obstoječih zakonih, 
predpisih in upravnih določbah štejejo za 
sklicevanja na to direktivo. Države članice 
določijo način sklicevanja in obliko izjave.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje 
nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. 
Vključiti morajo tudi izjavo, da se 
sklicevanja na Direktivo, ki se razveljavi s 
to direktivo, v obstoječih zakonih, 
predpisih in upravnih določbah štejejo za 
sklicevanja na to direktivo. Države članice 
določijo način sklicevanja in obliko izjave.

Or. de

Obrazložitev

Izbrani roki za sprejetje prenovljene direktive so zelo ambiciozno zastavljeni. Prenovitev 
prihaja v času, ko se ukrepi in cilji stare direktive v vseh državah članicah komaj uvajajo in 
začenjajo delovati; zato je treba roke za sprejetje nekoliko podaljšati. Enoten rok za prenos 
bo prispeval k razumljivosti in preglednosti novih določb.

Predlog spremembe 444
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje do 
31. decembra 2010 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s členi 2 do 17, 19 in 22 ter 
prilogama I in II te direktive. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 

1. Države članice najpozneje do 
31. decembra 2012 sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s členi 2 do 17, 19 in 22 ter 
prilogama I in II te direktive. Komisiji 
nemudoma sporočijo besedilo navedenih 
predpisov in korelacijsko tabelo med 



PE421.190v01-00 54/79 AM\771248SL.doc

SL

navedenimi predpisi in to direktivo. navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje določbe direktive so bile ravno prenesene v nacionalno zakonodajo držav članic EU 
in so že precej zahtevne za lokalne in regionalne organe. Uskladitev izvedbenega roka bo 
omogočila več časa, da se razvijejo dosledne rešitve, in večjo skladnost z dejanskimi 
razmerami. Prednost pred čimprejšnjim izvajanjem naj ima učinkovito izpolnjevanje ciljev 
direktive.

Predlog spremembe 445
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te določbe glede členov 2, 3, 9, 10 do 12, 
16, 17, 19 in 22 uporabljajo najpozneje od 
31. decembra 2010.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sedanje določbe direktive so bile ravno prenesene v nacionalno zakonodajo držav članic EU 
in so že precej zahtevne za lokalne in regionalne organe. Uskladitev izvedbenega roka bo 
omogočila več časa, da se razvijejo dosledne rešitve, in večjo skladnost z dejanskimi 
razmerami. Prednost pred čimprejšnjim izvajanjem naj ima učinkovito izpolnjevanje ciljev 
direktive.

Predlog spremembe 446
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te določbe glede členov 2, 3, 9, 10 do 12, Te določbe glede členov 2, 3, 9, 16, 17, 19 
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16, 17, 19 in 22 uporabljajo najpozneje od 
31. decembra 2010.

in 22 uporabljajo najpozneje od 
31. decembra 2010.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba zagotavlja stvarnejši razpored izvajanja ter bi omogočila več časa za ustrezno 
finančno načrtovanje in za usposobitev dovolj neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov za 
energetsko vrednotenje. Poleg tega je treba zaradi sedanjega pomanjkanja pooblaščenih 
inšpektorjev v nekaterih državah članicah ter precej razširjenega področja uporabe direktive 
nekoliko podaljšati rok za začetek izvajanja, če se izkaže za potrebno zaradi premajhnega 
števila neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov za energetsko vrednotenje. 

Predlog spremembe 447
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te določbe glede členov 10 do 12 
uporabljajo najpozneje od 31. decembra 
2012.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba zagotavlja stvarnejši razpored izvajanja ter bi omogočila več časa za ustrezno 
finančno načrtovanje in za usposobitev dovolj neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov za 
energetsko vrednotenje. Poleg tega je treba zaradi sedanjega pomanjkanja pooblaščenih 
inšpektorjev v nekaterih državah članicah ter precej razširjenega področja uporabe direktive 
nekoliko podaljšati rok za začetek izvajanja, če se izkaže za potrebno zaradi premajhnega 
števila neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov za energetsko vrednotenje.
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Predlog spremembe 448
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te določbe glede členov 4 do 8, 13 do 15 
in 17 uporabljajo za stavbe, ki jih 
uporabljajo javni organi, in sicer 
najpozneje od 31. decembra 2010, ter za 
druge stavbe najpozneje od 31. januarja 
2012.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sedanje določbe direktive so bile ravno prenesene v nacionalno zakonodajo držav članic EU 
in so že precej zahtevne za lokalne in regionalne organe. Uskladitev izvedbenega roka bo 
omogočila več časa, da se razvijejo dosledne rešitve, in večjo skladnost z dejanskimi 
razmerami. Prednost pred čimprejšnjim izvajanjem naj ima učinkovito izpolnjevanje ciljev 
direktive.

Predlog spremembe 449
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Državam članicam se lahko v primeru 
pomanjkanja usposobljenih ali 
pooblaščenih strokovnjakov zagotovi 
dodatno obdobje dveh let za popolno 
uporabo določb členov 10 do 15. Države 
članice o uporabi teh določb obvestijo 
Komisijo in posredujejo ustrezno 
utemeljitev skupaj s časovnim razporedom 
glede nadaljnjega izvajanja te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Ta sprememba zagotavlja stvarnejši razpored izvajanja ter bi omogočila več časa za ustrezno 
finančno načrtovanje in za usposobitev dovolj neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov za 
energetsko vrednotenje. Poleg tega je treba zaradi sedanjega pomanjkanja pooblaščenih 
inšpektorjev v nekaterih državah članicah ter precej razširjenega področja uporabe direktive
nekoliko podaljšati rok za začetek izvajanja, če se izkaže za potrebno zaradi premajhnega 
števila neodvisnih pooblaščenih strokovnjakov za energetsko vrednotenje.

Predlog spremembe 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Energijska učinkovitost stavbe se določi 
na podlagi izračunane ali dejanske 
porabljene letne energije za zadovoljevanje 
različnih potreb v zvezi z njeno običajno 
uporabo ter odraža energetske potrebe za 
ogrevanje in hlajenje (energija, ki je 
potrebna za preprečevanje prekomernega 
ogrevanja), da se vzdržuje predvidena 
temperatura stavbe.

1. Energetska učinkovitost stavbe se določi 
na podlagi izračunane ali dejanske 
porabljene letne energije za zadovoljevanje 
različnih potreb v zvezi z njeno običajno 
uporabo ter odraža energetske potrebe za 
ogrevanje in hlajenje (energija, ki je 
potrebna za preprečevanje prekomernega 
ogrevanja), da se vzdržuje predvidena 
temperatura stavbe. Poraba se, kadar je 
mogoče, izračuna glede na energijo, 
pridobljeno iz obnovljivih virov na kraju 
samem.

Or. en

Obrazložitev

Pri metodologiji za izračunavanje energetske učinkovitosti stavb bi bilo treba upoštevati novo 
generacijo stavb, zlasti pa možnost samozadostnosti stavb, ki bodo energijo hkrati proizvajale 
in porabljale. Zato bi bilo treba v splošnem okviru za izračun upoštevati tako porabo kot 
notranjo proizvodnjo.
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Predlog spremembe 451
Norbert Glante

Predlog direktive
Priloga I – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Energijska učinkovitost stavbe se določi 
na podlagi izračunane ali dejanske 
porabljene letne energije za zadovoljevanje 
različnih potreb v zvezi z njeno običajno 
uporabo ter odraža energetske potrebe za 
ogrevanje in hlajenje (energija, ki je 
potrebna za preprečevanje prekomernega 
ogrevanja), da se vzdržuje predvidena 
temperatura stavbe.

1. Energetska učinkovitost stavbe se določi 
na podlagi izračunane ali dejanske 
porabljene letne primarne energije za 
zadovoljevanje različnih potreb v zvezi z 
njeno običajno uporabo ter odraža 
energetske potrebe za ogrevanje in hlajenje 
(energija, ki je potrebna za preprečevanje 
prekomernega ogrevanja), da se vzdržuje 
predvidena temperatura stavbe.

Or. de

Obrazložitev

Namen direktive je podpreti stavbe z manjšo porabo primarne energije, kar se odraža tudi pri 
tej spremembi.

Predlog spremembe 452
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Energijska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi 
numerični indikator za emisije ogljikovega 
dioksida in porabo primarne energije.

2. Energetska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način na osnovi porabe 
primarne energije in vključuje numerični 
indikator za emisije ogljikovega dioksida, v 
katerem se upošteva poraba primarne 
energije.

Pri metodologiji za izračun energijske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani 
evropski standardi.

Pri metodologiji za izračun energetske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani 
evropski standardi.

Pri izračunu numeričnega indikatorja za 
emisije ogljikovega dioksida se upoštevajo 
emisije ogljikovega dioksida, ki nastanejo 
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ali se preprečijo glede na povečanje ali 
zmanjšanje porabe primarne energije.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice morajo pri določanju energetskih standardov upoštevati porabo primarne 
energije, saj je to edini način za merjenje dejanskega vpliva njihove izbire energentov na 
okolje. Poleg tega je treba potrošnikom zagotoviti indikator, ki bo prikazoval emisije 
ogljikovega dioksida glede na njihovo izbiro energentov na osnovi porabe primarne energije, 
zlasti v stavbah, kjer ima izbira energentov dolgoročne učinke.

Predlog spremembe 453
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Energijska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi 
numerični indikator za emisije ogljikovega 
dioksida in porabo primarne energije.

2. Energetska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi 
numerični indikator za porabo primarne 
energije, izražen v kWh/m2 na leto.

Pri metodologiji za izračun energijske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani 
evropski standardi.

Pri metodologiji za izračun energetske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani 
evropski standardi in ustrezna zakonodaja 
Skupnosti, vključno z direktivo 2009/.../ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov.

Or. en

Obrazložitev

Skupna enota za energetsko učinkovitost stavb, izražena kot poraba primarne energije, bi 
morala biti določena tako, da bi bila zagotovljena preglednost in primerljivost. Edina enota, 
ki omogoča takšno zanesljivo informacijo, je kWh/m2 na leto. Poleg tega je treba upoštevati 
metode izračunavanja v ustrezni zakonodaji EU. Dober zgled je nedavno sprejeta direktiva o 
obnovljivi energiji, na primer pri izračunavanju neto količine obnovljive energije iz toplotnih 
črpalk.
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Predlog spremembe 454
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Energijska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi 
numerični indikator za emisije 
ogljikovega dioksida in porabo primarne 
energije.

2. Energetska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi porabo 
končne energije.

Pri metodologiji za izračun energijske 
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani
evropski standardi.

Pri metodologiji za izračun energijske 
učinkovitosti stavb se upoštevajo evropski 
standardi.

Or. de

Obrazložitev

Za uporabnike je pomembna končna poraba energije, saj samo to lahko odčita s števca. Pri 
tem je vseeno ali je na primer elektrika iz obnovljivih virov ali iz jedrske elektrarne. Enako 
velja zemeljski plin. Predmet direktive o energetski učinkovitosti stavb je prav to, ne pa 
emisije ogljikovega dioksida, pri katerih je odločilno, kakšna je mešanica energetskih virov. 
Poleg tega bi bilo za upoštevanje dejanskih toplotnih lastnosti potrebna draga in s tem 
nesorazmerna tehnična preiskava stavbe.

Predlog spremembe 455
Werner Langen

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Energijska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi 
numerični indikator za emisije ogljikovega 
dioksida in porabo primarne energije.

2. Energetska učinkovitost stavbe se izrazi 
na pregleden način in vključuje tudi 
numerični indikator za emisije ogljikovega 
dioksida in porabo primarne energije. Pri 
tem je treba odpraviti sistemske omejitve, 
da bi lahko prikazali odstopanje med 
izračunano potrebo po energiji in njeno 
končno porabo.
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Or. de

Obrazložitev

Določiti jr treba jasne sistemske omejitve, da bi postala razlika med izračunano količino 
energije in porabljeno količino, odčitano na števcu, pregledna.

Predlog spremembe 456
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunavanju energetske 
učinkovitosti pri porabi električne 
energije v posamezni stavbi se v količniku 
za pretvorbo iz končne v primarno 
energijo upošteva letno ponderirano 
povprečje ustrezne mešanice goriv za 
elektriko. 

Or. en

Obrazložitev

S predlagano spremembo preprečimo nevarnost, da bi se energetska učinkovitost stavbe 
spremenila zgolj zaradi zamenjave dobavitelja električne energije. Učinkovitost pri 
proizvajanju elektrike se namreč razlikuje glede na uporabljeno gorivo in tehnologijo.

Predlog spremembe 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri metodologiji za izračun energijske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani
evropski standardi.

Pri metodologiji za izračun energetske 
učinkovitosti stavb se uporablja enoten
evropski standard.
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Or. en

Obrazložitev

S spremembo zagotovimo, da se učinkovito upoštevajo in uporabljajo evropski standardi.

Predlog spremembe 458
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri metodologiji za izračun energetske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani
evropski standardi.

Metodologija za izračun energetske
učinkovitosti stavb mora biti usklajena na
evropski ravni.

Or. it

Obrazložitev

Metodologija za izračun energetske učinkovitosti mora biti enaka za vso Skupnost.

Predlog spremembe 459
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri metodologiji za izračun energijske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani
evropski standardi.

Pri metodologiji za izračun energetske 
učinkovitosti stavb se uporabljajo evropski 
standardi.

Or. en

Obrazložitev

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
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authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed. Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already 
been developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Predlog spremembe 460
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Priloga I – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri metodologiji za izračun energijske
učinkovitosti stavb morajo biti upoštevani
evropski standardi.

Pri metodologiji za izračun energetske 
učinkovitosti stavb se uporabljajo evropski 
standardi.

Or. en

Obrazložitev

A common EU calculation methodology for the energy efficiency of buildings would result in 
a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would authorise each 
Member State to develop and use of it´s own calculation methodology. EU wide comparability 
of the energy efficiency of buildings should be guaranteed. Existing European standards 
(CEN) regarding energy efficiency have already been developed. A common binding 
calculation methodology for all Member States should be based on these standards, which 
would allow a real European harmonisation.

Predlog spremembe 461
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) naslednjih dejanskih toplotnih 
značilnosti stavbe ( vključno z njenimi 
notranjimi predelnimi stenami itd.):

a) naslednjih splošnih toplotnih značilnosti 
stavbe (vključno z njenimi notranjimi 
predelnimi stenami itd.):

Or. de
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Obrazložitev

Za uporabnike je pomembna končna poraba energije, saj samo to lahko odčita s števca. Pri 
tem je vseeno ali je na primer elektrika iz obnovljivih virov ali iz jedrske elektrarne. Enako 
velja zemeljski plin. Predmet direktive o energetski učinkovitosti stavb je prav to, ne pa 
emisije ogljikovega dioksida, pri katerih je odločilno, kakšna je mešanica energetskih virov. 
Poleg tega bi bilo za upoštevanje dejanskih toplotnih lastnosti potrebna draga in s tem 
nesorazmerna tehnična preiskava stavbe.

Predlog spremembe 462
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) izolacija; ii) izolacijski sistemi;

Or. fr

Obrazložitev

Celotni izolacijski sistemi opredeljujejo dejanske toplotne značilnosti stavbe. Glede na to, da 
so izolacijski sistemi opredeljeni v členu 2, je treba ta izraz, ki zajema toplotne mostove, 
uporabljati.

Predlog spremembe 463
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) izolacija; (ii) izolacija, ki se lahko doseže z 
materiali, ki najmanj prevajajo toploto;

Or. en

Obrazložitev

Izolacijske tehnike so odločilen element pri določanju energetske učinkovitosti stavbe. Države 
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članice pri določanju ciljev glede energetske učinkovitosti preučijo izolacijsko vrednost 
najučinkovitejših izolacijskih pen, ki so na voljo na trgu.

Predlog spremembe 464
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) toplotni mostovi; črtano

Or. fr

Obrazložitev

Dejanske toplotne značilnosti stavbe opredeljujejo celotni izolacijski sistemi. Glede na to, da 
so izolacijski sistemi opredeljeni v členu 2, je treba ta izraz, ki zajema toplotne mostove, 
uporabljati.

Predlog spremembe 465
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) klimatski sistemi (c) klimatske naprave, vključno s 
hladilnimi sistemi

Or. en

Obrazložitev

Za izračun energetske učinkovitosti stavb je pomembno preučiti interakcijo med sistemi 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Sistemi, ki na primer uporabljajo mehanizme za obnovo 
energije, lahko prispevajo k učinkovitejši rabi energije. Odvečna toplota iz enega prostora, 
pridobljena med hlajenjem, se lahko v drugem prostoru uporabi za ogrevanje. Med dovodnim 
in odvodnim zrakom se lahko z ventilacijo za obnovo toplote tudi izmenja toplota, s čimer bi 
zmanjšali porabo energije, ki jo porablja sistem hlajenja oziroma ogrevanja. Pri ogrevanju 
oziroma hlajenju prostorov lahko k prihranku energije prispeva tudi ustrezna conska 
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kontrola.

Predlog spremembe 466
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vgrajeno razsvetljavo (v glavnem v 
nestanovanjskem sektorju);

(e) vgrajeno razsvetljavo 

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči samovoljno tolmačenje, je treba besedilo v prilogi oklestiti.

Predlog spremembe 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vgrajeno razsvetljavo (v glavnem v 
nestanovanjskem sektorju);

(e) vgrajene sisteme razsvetljave, pri 
katerih zasnovi so upoštevane ustrezne 
stopnje osvetljenosti glede na funkcije 
posameznih prostorov, navzočnost ljudi, 
ustrezno osvetljenost z naravno svetlobo, 
prožno naravnavanje osvetljenosti, pri 
čemer se upoštevajo različne funkcije, in 
ali se sistem uporablja za nestanovanjski 
ali stanovanjski sektor. 

Or. en



AM\771248SL.doc 67/79 PE421.190v01-00

SL

Predlog spremembe 468
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vgrajeno razsvetljavo (v glavnem v 
nestanovanjskem sektorju);

(e) vgrajeno razsvetljavo;

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči samovoljno tolmačenje, je treba besedilo v prilogi oklestiti.

Predlog spremembe 469
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga I – točka 3 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) vsakršna interakcija med (b), (c) in 
(d), vključno z obnavljanjem toplote.

Or. en

Obrazložitev

Za izračun energetske učinkovitosti stavb je pomembno preučiti interakcijo med sistemi 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Sistemi, ki na primer uporabljajo mehanizme za obnovo 
energije, lahko prispevajo k učinkovitejši rabi energije. Odvečna toplota iz enega prostora, 
pridobljena med hlajenjem, se lahko v drugem prostoru uporabi za ogrevanje. Med dovodnim 
in odvodnim zrakom se lahko z ventilacijo za obnovo toplote tudi izmenja toplota, s čimer bi 
zmanjšali porabo energije, ki jo porablja sistem hlajenja oziroma ogrevanja. Pri ogrevanju 
oziroma hlajenju prostorov lahko k prihranku energije prispeva tudi ustrezna conska 
kontrola.
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Predlog spremembe 470
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga I – točka 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) obnavljanje toplote;

Or. en

Obrazložitev

Za izračun energetske učinkovitosti stavb je pomembno preučiti interakcijo med sistemi 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Sistemi, ki na primer uporabljajo mehanizme za obnovo 
energije, lahko prispevajo k učinkovitejši rabi energije. Odvečna toplota iz enega prostora, 
pridobljena med hlajenjem, se lahko v drugem prostoru uporabi za ogrevanje. Med dovodnim 
in odvodnim zrakom se lahko z ventilacijo za obnovo toplote tudi izmenja toplota, s čimer bi 
zmanjšali porabo energije, ki jo porablja sistem hlajenja oziroma ogrevanja. Pri ogrevanju 
oziroma hlajenju prostorov lahko k prihranku energije prispeva tudi ustrezna conska 
kontrola.

Predlog spremembe 471
Jan Březina

Predlog direktive
Priloga I – točka 4 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) conska kontrola;

Or. en

Obrazložitev

Za izračun energetske učinkovitosti stavb je pomembno preučiti interakcijo med sistemi 
ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Sistemi, ki na primer uporabljajo mehanizme za obnovo 
energije, lahko prispevajo k učinkovitejši rabi energije. Odvečna toplota iz enega prostora, 
pridobljena med hlajenjem, se lahko v drugem prostoru uporabi za ogrevanje. Med dovodnim 
in odvodnim zrakom se lahko z ventilacijo za obnovo toplote tudi izmenja toplota, s čimer bi 
zmanjšali porabo energije, ki jo porablja sistem hlajenja oziroma ogrevanja. Pri ogrevanju 
oziroma hlajenju prostorov lahko k prihranku energije prispeva tudi ustrezna conska 
kontrola.
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Predlog spremembe 472
Patrizia Toia

Predlog direktive
Priloga I – točka 5 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) stavbe za veleprodajo in maloprodajo; (h) nakupovalna središča in stavbe za
maloprodajo;

Or. en

Obrazložitev

"Stavbe za veleprodajo in maloprodajo" je preširoka kategorija, saj zajema tudi logistične 
centre, samostojne lokale, nakupovalna središča in poslovne stavbe za mešano uporabo, 
vsaka od teh kategorij pa je glede svojih energetskih potreb svojevrstna.

Predlog spremembe 473
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Priloga I – točka 5 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) stavbe za veleprodajo in maloprodajo; (h) nakupovalna središča in stavbe za
maloprodajo;

Or. en

Obrazložitev

"Stavbe za veleprodajo in maloprodajo" je preširoka kategorija, saj zajema tudi logistične 
centre, samostojne lokale, nakupovalna središča in poslovne stavbe za mešano uporabo, 
vsaka od teh kategorij pa je glede svojih energetskih potreb svojevrstna.
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Predlog spremembe 474
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Priloga I – točka 5 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) stavbe za veleprodajo in logistiko;

Or. en

Obrazložitev

"Stavbe za veleprodajo in maloprodajo" je preširoka kategorija, saj zajema tudi logistične 
centre, samostojne lokale, nakupovalna središča in poslovne stavbe za mešano uporabo, 
vsaka od teh kategorij pa je glede svojih energetskih potreb svojevrstna.

Predlog spremembe 475
Patrizia Toia

Predlog direktive
Priloga I – točka 5 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) stavbe za veleprodajo in logistiko;

Or. en

Obrazložitev

"Stavbe za veleprodajo in maloprodajo" je preširoka kategorija, saj zajema tudi logistične 
centre, samostojne lokale, nakupovalna središča in poslovne stavbe za mešano uporabo, 
vsaka od teh kategorij pa je glede svojih energetskih potreb svojevrstna.
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Predlog spremembe 476
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. de

Obrazložitev

Tovrsten nadzorni sistem bi države članice stal milijarde in ne bi bil sorazmeren s svojo 
koristjo, tako da se že poraja dvom o njegovi nujnosti in s tem o njegovi dopustnosti.

Predlog spremembe 477
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga se črta.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da bi poleg izvajanja rednih pregledov in prikaza energetske izkaznice vzpostavili 
še neodvisen nadzorni sistem, povzroča nesorazmerno upravno breme. Tak sistem bi zahteval 
vire, ki bi jih bilo bolje vložiti v dejanske ukrepe za energetsko varčevanje, namesto da bi jih 
zapravili za vzpostavitev novega upravnega postopka. Gl. predlog spremembe k členu 17.
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Predlog spremembe 478
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi ali telesa, katerim 
pristojnosti za izvajanje neodvisnih 
nadzornih sistemov dodelijo pristojni 
organi, naključno izberejo vsaj 0,5 % vseh 
letno izdanih energetskih izkaznic in jih 
preverijo. Preverjanje se izvede na eni od 
treh alternativnih ravni, navedenih spodaj, 
in vsaka raven preverjanja se izvede vsaj za 
statistično pomemben del izbranih 
izkaznic:

1. Pristojni organi ali telesa, ki jim
pristojnosti za izvajanje neodvisnih 
nadzornih sistemov dodelijo pristojni 
organi, naključno izberejo vsaj 0,5 % 
vseh letno izdanih energetskih izkaznic 
posameznega strokovnjaka in jih 
preverijo. Če neodvisen strokovnjak izda 
le nekaj izkaznic, pristojni organi ali 
telesa naključno izberejo vsaj eno in jo 
preverijo. Preverjanje se izvede na eni od 
treh alternativnih ravni, navedenih 
spodaj, in vsaka raven preverjanja se 
izvede vsaj za statistično pomemben del 
izbranih izkaznic:

Or. en

Obrazložitev

Sistem neodvisnega preverjanja glede veljavnosti in kakovosti izkaznic ter inšpekcijska 
poročila je treba okrepiti in zagotoviti, da se delo vseh strokovnjakov redno preverja. V 
primeru nepravilnosti bodo kršitev predpisov o kakovosti izkaznic in poročil preprečile 
drugostopenjske preverbe z uvedbo sankcij proti zadevnim strokovnjakom.

Predlog spremembe 479
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga II – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se pri pregledih pokaže neskladnost, 
pristojni organi naključno izberejo še pet 
izkaznic istega strokovnjaka in jih 
preverijo. Če se pri tem preverjanju 
ugotovi neskladnost, pristojni organi 
oziroma telesa proti strokovnjaku uvedejo 
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sankcije; najhujše kršitve se lahko 
kaznujejo z odvzemom strokovnjakove 
akreditacije.

Or. en

Obrazložitev

Sistem neodvisnega preverjanja glede veljavnosti in kakovosti izkaznic ter inšpekcijska 
poročila je treba okrepiti in zagotoviti, da se delo vseh strokovnjakov redno preverja. V 
primeru nepravilnosti bodo kršitev predpisov o kakovosti izkaznic in poročil preprečile 
drugostopenjske preverbe z uvedbo sankcij proti zadevnim strokovnjakom.

Predlog spremembe 480
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga II – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi ali telesa, katerim
pristojnosti za izvajanje neodvisnih 
nadzornih sistemov dodelijo pristojni 
organi, naključno izberejo vsaj 0,1 % vseh 
letno izdanih poročil o pregledu in jih 
preverijo. Preverjanje se izvede na eni od 
treh alternativnih ravni, navedenih spodaj, 
in vsaka raven preverjanja se izvede vsaj za 
statistično pomemben del poročil o 
pregledu:

2. Pristojni organi ali telesa, ki jim
pristojnosti za izvajanje neodvisnih 
nadzornih sistemov dodelijo pristojni 
organi, naključno izberejo vsaj 0,1 % 
vseh letno izdanih poročil o pregledu in 
jih preverijo. Če neodvisen strokovnjak 
izda le nekaj poročil, pristojni organi ali 
telesa naključno izberejo vsaj enega in ga 
preverijo. Preverjanje se izvede na eni od 
treh alternativnih ravni, navedenih 
spodaj, in vsaka raven preverjanja se 
izvede vsaj za statistično pomemben del 
poročil o pregledu:

Or. en

Obrazložitev

Sistem neodvisnega preverjanja glede veljavnosti in kakovosti izkaznic ter inšpekcijska 
poročila je treba okrepiti in zagotoviti, da se delo vseh strokovnjakov redno preverja. V 
primeru nepravilnosti bodo kršitev predpisov o kakovosti izkaznic in poročil preprečile 
drugostopenjske preverbe z uvedbo sankcij proti zadevnim strokovnjakom.
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Predlog spremembe 481
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga II – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se pri pregledih pokaže neskladnost, 
pristojni organi naključno izberejo še pet 
poročil istega strokovnjaka in jih 
preverijo. Če se pri tem preverjanju 
ugotovi neskladnost, pristojni organi 
oziroma telesa proti strokovnjaku uvedejo 
sankcije; najhujše kršitve se lahko 
kaznujejo z odvzemom strokovnjakove 
akreditacije.

Or. en

Obrazložitev

Sistem neodvisnega preverjanja glede veljavnosti in kakovosti izkaznic ter inšpekcijska 
poročila je treba okrepiti in zagotoviti, da se delo vseh strokovnjakov redno preverja. V 
primeru nepravilnosti bodo kršitev predpisov o kakovosti izkaznic in poročil preprečile 
drugostopenjske preverbe z uvedbo sankcij proti zadevnim strokovnjakom.

Predlog spremembe 482
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Priloga III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIIa
Oblikovanje stroškovno učinkovitih zahtev 

glede minimalne učinkovitosti
Države članice za namene tega izračuna:
– opredelijo referenčne stavbe z značilno 
tipično funkcionalnostjo in geografsko 
lokacijo, vključno z notranjimi in 
zunanjimi podnebnimi razmerami. Te 
stavbe so tako stanovanjske kot 
nestanovanjske, nove in že postavljene; 
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– opredelijo svežnje tehničnih ukrepov (na 
primer izolacijo ovoja ali dela ovoja 
stavbe ali energetsko učinkovitejše 
tehnične stavbne sisteme) za energetsko 
učinkovitost in oskrbo z energijo, ki jih je 
treba oceniti;
– ocenijo dobavljeno energijo, porabljeno 
primarno energijo in emisije CO2 v 
referenčnih stavbah (vključno z 
uporabljenimi opredeljenimi svežnji 
tehničnih ukrepov);
– ocenijo ustrezne stroške, povezane z 
energetskimi naložbami, stroške energije 
in druge tekoče stroške svežnjev tehničnih 
ukrepov, ki so bili uporabljeni v 
referenčnih stavbah.
Stroškovna učinkovitost različnih stopenj 
minimalne energetske učinkovitosti se 
oceni z izračunom stroškov življenjskega 
cikla stavb na podlagi svežnjev tehničnih 
ukrepov, uporabljenih za referenčne 
stavbe, in z njihovo določitvijo glede na 
energetsko učinkovitost in/ali emisije CO2.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji pristop o razvoju ustrezne metodologije do 31. decembra 2010 se zdi neprimeren, ker 
bi morala že direktiva začeti veljati na ta datum. Metodologijo za doseganje stroškovno 
optimalnih ravni je treba določiti neposredno v direktivi, preden jo Svet in Parlament 
sprejmeta. Pri tej metodologiji se uporabljajo veljavni evropski standardi (CEN).

Predlog spremembe 483
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIIa
Oblikovanje stroškovno učinkovitih zahtev 

glede minimalne učinkovitosti
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Države članice za namene tega izračuna:
– opredelijo referenčne stavbe z značilno 
tipično funkcionalnostjo in geografsko 
lokacijo, vključno z notranjimi in 
zunanjimi podnebnimi razmerami. Te 
stavbe so tako stanovanjske kot 
nestanovanjske, nove in že postavljene; 
– opredelijo svežnje tehničnih ukrepov (na 
primer izolacijo ovoja ali dela ovoja 
stavbe ali energetsko učinkovitejše 
tehnične stavbne sisteme) za energetsko 
učinkovitost in oskrbo z energijo, ki jih je 
treba oceniti;
– ocenijo dobavljeno energijo, porabljeno 
primarno energijo in emisije CO2 v 
referenčnih stavbah (vključno z 
uporabljenimi opredeljenimi svežnji 
tehničnih ukrepov);
– ocenijo ustrezne stroške, povezane z 
energetskimi naložbami, stroške energije 
in druge tekoče stroške svežnjev tehničnih 
ukrepov, ki so bili uporabljeni v 
referenčnih stavbah.
Stroškovna učinkovitost različnih stopenj 
minimalne energetske učinkovitosti se 
oceni z izračunom stroškov življenjskega 
cikla stavb na podlagi svežnjev tehničnih 
ukrepov, uporabljenih za referenčne 
stavbe, in z njihovo določitvijo glede na 
energetsko učinkovitost in/ali emisije CO2.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji pristop o razvoju ustrezne metodologije do 31. decembra 2010 se zdi neprimeren, ker 
bi morala že direktiva začeti veljati na ta datum. Metodologijo za doseganje stroškovno 
optimalnih ravni je treba določiti neposredno v direktivi, preden jo Svet in Parlament 
sprejmeta. Pri tej metodologiji se uporabljajo veljavni evropski standardi (CEN).
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Predlog spremembe 484
Norbert Glante

Predlog direktive
Priloga IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IVa
Finančni instrumenti za izboljšanje 

energetske učinkovitosti stavb
Države članice izvajajo enega ali več 
naslednjih ukrepov::
(a) zmanjšanje DDV za varčevanje za 
energijo, visoko energetsko učinkovitost 
ter  blago in storitve; pridobljene z 
obnovljivo energijo; vključno z daljinskim 
ogrevanjem in hlajenjem; 
b) druge vrste davčnih olajšav za blago in 
storitve, ki varčujejo z energijo, ali 
energetsko učinkovite stavbe, vključno z 
rabati pri davku na dohodek ali 
nepremičnine;
(c) neposredne subvencije;

d) sisteme subvencioniranih posojil ali 
nizkoobrestnih posojil;
(e) sisteme nepovratnih sredstev; 

(f) sisteme posojilnih jamstev;

Or. xm

Obrazložitev

Podpre se predlog poročevalke o novi prilogi, dopolni pa se še z daljinskim ogrevanjem in 
hlajenjem. Tovrstni sistemi imajo pomembno vlogo pri razvoju energetsko učinkovitih stavb.
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Predlog spremembe 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Priloga IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IVa
Finančni instrumenti za izboljšanje 

energetske učinkovitosti stavb
1. Da se podpre izboljšanje energetske 
učinkovitosti stavb, države članice 
izvedejo dva ali več naslednjih finančnih 
instrumentov:
(a) znižanje DDV za prihranek energije, 
visoko energetsko učinkovitost ter za 
blago in storitve, ki uporabljajo energijo iz 
obnovljivih virov;
(b) druge davčne olajšave za blago in 
storitve, ki spodbujajo prihranek energije 
ali energetsko učinkovite stavbe, vključno 
z davkom na prihodek ali davkom na 
lastnino;
(c) neposredne subvencije;
(d) sistem subvencioniranih posojil ali 
posojil z nizko obrestno mero;
(e) nepovratna sredstva;
(f) sistemi za posojilna jamstva;
(g) zahteve ali sporazumi z dobavitelji 
energije, da ponudijo finančno pomoč 
vsem kategorijam potrošnikov, vključno s 
pogodbenim zagotavljanjem prihranka 
energije;
(h) drugi finančni ali davčni instrumenti, 
ki sami ali v kombinaciji z drugimi ukrepi 
izpolnjujejo standarde iz odstavka 2.
2. Finančne ali davčne spodbude iz 
odstavka 1 so glede na namen te direktive 
zadostni, učinkoviti, pregledni in 
nediskriminatorni, podpirajo izvedbo 
priporočil iz energetske izkaznice in zlasti 
spodbujajo večje izboljšave v energetski 
učinkovitosti stavbe, kjer sicer izboljšanje 
ne bi bilo ekonomsko izvedljivo.
3. Države članice v svojih nacionalnih 
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načrtih glede energetske učinkovitosti 
poročajo o finančnih instrumentih in 
mehanizmih, uvedenih po odstavku 1, 
vključno s predhodno oceno o tem, kako 
so izpolnjena merila kakovosti iz 
odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Da bi v celoti izkoristili potencial te prenovitve, bo potrebna velika finančna podpora. Samo 
en element s seznama orodij, ki ga predlaga poročevalka, ne bo zadostoval, če želimo doseči 
znaten napredek; obenem morajo imeti države članice svobodo, da razvijejo finančne 
mehanizme in instrumente, ki jim najbolj ustrezajo, a pod strogim nadzorom Komisije.
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