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Predlog spremembe 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti stavb , da bi bile dosežene
stroškovno optimalne ravni,  in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti obstoječih stavb, komponent, 
tehničnih stavbnih sistemov in njihovih 
delov, da se dosežejo vsaj stroškovno 
optimalne ravni, in njihov izračun v skladu 
z metodologijo iz člena 3.

Or. en

Obrazložitev

Poleg standardov za stavbe kot celote je treba določiti minimalne zahteve glede energetske 
učinkovitosti komponent, tehničnih stavbnih sistemov in njihovih delov.

Predlog spremembe 207
Paul Rübig, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti stavb , da bi bile dosežene 
stroškovno optimalne ravni,  in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti stavb, da bi bile dosežene 
stroškovno optimalne ravni, in njihov 
izračun v skladu z usklajeno metodologijo 
iz člena 3. 

Or. en
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Predlog spremembe 208
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energijske 
učinkovitosti stavb , da bi bile dosežene 
stroškovno optimalne ravni,  in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3. 
.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energijske 
učinkovitosti stavb in njihov izračun v 
skladu z metodologijo iz člena 3.

Or. de

Obrazložitev

Gradnja stavb, pri katerih so emisije CO2 in poraba primarne energije nizke ali enake nič in 
ki s tem bistveno presegajo minimalne standarde, ki naj jih določijo države članice, mora biti 
prostovoljna. Zato si države članice ne morejo naložiti obveznosti, da bodo do leta 2020 
dosegle določen delež takih stavb v celotnem stavbnem fondu. Predlagana ureditev v členu 
9(5) predstavlja začetek neposrednih zahtev EU za nizkoenergijske in ničenergijske hiše 
(subsidiarnost).

Predlog spremembe 209
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti stavb , da bi bile dosežene
stroškovno optimalne ravni,  in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti stavb za vsaj 10 let v naprej z 
zagotovilom, da bodo vsake dve leti te 
zahteve strožje, da se dosežejo minimalne
stroškovno optimalne ravni, in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3.

Or. en
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Obrazložitev

S tem, ko države članice zahteve glede energetske učinkovitosti stavb določajo za vsaj 10 let 
vnaprej in jih vsaki dve leti poostrijo, zagotavljajo zanesljive spodbude za inovacijo: gradbeni 
sektor namreč ve, kakšne zahteve bodo veljale v prihodnosti, in zato lahko razvije naslednjo 
generacijo visoko ičinkovitih stavb. Stroškovno optimalne ravni je treba obravnavati kot 
minimum in ne kot nekaj dvoumnega.

Predlog spremembe 210
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energijske 
učinkovitosti stavb , da bi bile dosežene
stroškovno optimalne ravni,  in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo določitev 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti stavb, da se dosežejo vsaj
stroškovno optimalne ravni, in njihov 
izračun v skladu z metodologijo iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med  različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med različnimi kategorijami 
stavb.

Or. en
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Predlog spremembe 212
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med različnimi kategorijami 
stavb. Zagotovijo tudi skladnost z 
obstoječo zakonodajo Skupnosti.

Or. pl

Obrazložitev

Druga zakonodaja Skupnosti, kot je direktiva o gradbenih proizvodih, ki vključuje rešitve v 
zvezi z okolju prijaznim oblikovanjem, obnovljivimi viri energije, plinskimi napravami in 
drugim, določa zahteve za tehnične sisteme, ki se uporabljajo v stavbah, vključno z zahtevami 
glede energetske učinkovitosti. Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost zakonodaje in 
učinkovito integracijo enotnega trga.

Predlog spremembe 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med  različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med različnimi kategorijami 
stavb. Države članice zagotovijo, da so 
zahteve v skladu z drugo veljavno 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Druga evropska zakonodaja, kot je direktiva o gradbenih proizvodih, ki vsebuje ukrepe o 
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ekološkem oblikovanju, spodbujanju obnovljivih virov energije in plinskih napravah, določa 
zahteve za tehnične sisteme, ki se uporabljajo v stavbah, vključno z zahtevami glede 
energetske učinkovitosti. Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost zakonodaje in dejansko 
integracijo enotnega trga.

Predlog spremembe 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med različnimi kategorijami 
stavb v skladu z veljavno zakonodajo 
Skupnosti.

Or. it

Predlog spremembe 215
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med  različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev se države članice 
posvetujejo z javnimi organi in drugimi 
zadevnimi interesnimi skupinami ter 
lahko razlikujejo med novimi in 
obstoječimi stavbami ter med različnimi 
kategorijami stavb.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost in ustrezno posvetovanje sta bistvena za zagotovitev uspešnega vodstva javnega 
sektorja, kar je namen predloga prenovljene direktive.   Zainteresirane strani imajo izkušnje 
in strokovno znanje iz prve roke za oceno tehnične izvedljivosti načrtovanih ukrepov in lahko 
prispevajo pomemben vpogled v razvoj učinkovitejšega in dolgotrajnejšega izboljšanja 
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energetske učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 216
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med  različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev se države članice 
posvetujejo z zadevnimi interesnimi 
skupinami in lahko razlikujejo med 
novimi in obstoječimi stavbami ter med 
različnimi kategorijami stavb.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost in ustrezno posvetovanje sta bistvena.  Zainteresirane strani imajo izkušnje in 
strokovno znanje iz prve roke za oceno tehnične izvedljivosti načrtovanih ukrepov in lahko 
prispevajo pomemben vpogled v razvoj učinkovitejšega in dolgotrajnejšega izboljšanja 
energetske učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 217
Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju zahtev lahko države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med  različnimi kategorijami 
stavb.

Pri določanju zahtev države članice 
razlikujejo med novimi in obstoječimi 
stavbami ter med različnimi kategorijami 
stavb.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da države članice pri določanju standardov razlikujejo med različnimi vrstami 
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stavb. Stavbe se lahko uporabljajo na veliko različnih načinov in imajo zelo različne potrebe 
po energiji, zato enoten pristop za vse ne pride v poštev.

Predlog spremembe 218
Jan Březina

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko 
lastniki stavb, upravljavci in načrtovalci 
izberejo stroškovno optimalen način za 
izpolnjevanje teh zahtev. 

Or. en

Obrazložitev

Pri izponjevanju zahtev je pomembno osredotočiti se na celotno energetsko učinkovitost stavb 
in ne iskati posameznih rešitev. Države članice lahko spodbujajo določene tehnologije, ne 
smejo jih pa vsiljevati, kar bi oviralo izbiro porabnika. Prestroge zahteve glede etehnologije 
lahko negativno vplivajo na porabnike, saj se lahko odločijo, da bodo naložbo odložili.

Predlog spremembe 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te zahteve upoštevajo splošne notranje 
klimatske pogoje, da ne pride do možnih 
negativnih učinkov, kot je neustrezno 
prezračevanje, in lokalne pogoje ter 
namembnost in starost stavbe.

Te zahteve upoštevajo splošne notranje 
klimatske pogoje, da ne pride do možnih 
negativnih učinkov, kot sta neustrezno 
prezračevanje in nezadostna naravna 
osvetlitev, in lokalne pogoje ter 
namembnost in starost stavbe. 

Or. en
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Predlog spremembe 220
Paul Rübig, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te zahteve upoštevajo splošne notranje 
klimatske pogoje, da ne pride do možnih 
negativnih učinkov, kot je neustrezno 
prezračevanje, in lokalne pogoje ter 
namembnost in starost stavbe.

Te zahteve upoštevajo splošne notranje 
klimatske pogoje (temperaturo, vlago, 
kakovost zraka) ter pogoje notranje in 
zunanje osvetlitve, da ne pride do možnih 
negativnih učinkov, kot sta neustrezno 
prezračevanje in nezadostna naravna 
osvetlitev, in lokalne pogoje ter 
namembnost in starost stavbe.

Or. en

Predlog spremembe 221
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te pogoje se ponovno pregleda v rednih 
časovnih presledkih, ki niso  daljši od petih 
let, in se jih  z namenom upoštevanja 
tehničnega napredka na področju 
gradbeništva po potrebi posodobi.

Te pogoje se ponovno pregleda v rednih 
časovnih presledkih, ki niso  daljši od petih 
let, in se jih  z namenom upoštevanja 
tehničnega napredka na področju 
gradbeništva posodobi.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve glede energetske učinkovitosti stavbe morajo biti sodobne in vključevati najboljše 
tehnologije in sisteme, ki so na voljo.
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Predlog spremembe 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stavbe , ki so uradno zaščitene kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitektonskega ali 
zgodovinskega pomena, če bi izpolnjevanje 
minimalnih  zahtev glede energijske 
učinkovitosti  nesprejemljivo spremenilo 
njihov značaj ali izgled;

(a) stavbe, tudi tiste na podeželju, ki so 
zaradi zgodivinskega ali etnografskega 
interesa uradno zaščitene kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitektonskega, zgodovinskega 
ali estetskega pomena, če bi izpolnjevanje 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti nesprejemljivo spremenilo 
njihov značaj ali izgled; 

Or. en

Predlog spremembe 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) stavbe , ki so uradno zaščitene kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitektonskega ali 
zgodovinskega pomena, če bi izpolnjevanje 
minimalnih  zahtev glede energijske 
učinkovitosti  nesprejemljivo spremenilo 
njihov značaj ali izgled;

(a) stavbe , ki so uradno zaščitene kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitektonskega ali 
zgodovinskega pomena, kolikor bi
izpolnjevanje specifične minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
nesprejemljivo spremenilo njihov značaj 
ali izgled;

Or. en

Obrazložitev

Nekatere izboljšave energetske učinkovitosti na zgodovinskih stavbah je mogoče izvesti ne da 
se pri tem ogrozi značaj stvabe.
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Predlog spremembe 224
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stavbe, ki se uporabljajo za obredne 
namene ali verske dejavnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 225
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stavbe, ki se uporabljajo za obredne 
namene ali verske dejavnosti;

črtan

Or. fi

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi državam članicam dovolili, da ne uvedejo zahtev iz odstavka 1 za 
vse stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, saj bi bile med njimi 
lahko stavbe, za katere bi bilo s tehničnega vidika možno uvesti te zahteve. Stavbe 
zgodovinske vrednosti, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, so že 
vključene v točki (a).

Predlog spremembe 226
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stavbe, ki se uporabljajo za obredne (b) stavbe, ki se uporabljajo za verske 
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namene ali verske dejavnosti; obrede;

Or. pl

Obrazložitev

Besedilo je dvoumno in se lahko razlaga na različne načine. Molitveni prostori, romarski 
centri, študentski domovi in domovi izobraževalnih ustanov verskih skupnosti, prezbiteriji, pa 
tudi šole, ki izvajajo verouk, so objekti, ki se med drugim uporabljajo za verske dejavnosti. 
Verske skupine in Cerkve lahko z oddajanjem mnogih tovrstnih objektov za enkratno 
prenočitev ali daljšo nastanitev pridobijo prihodke, zato se izvzetje ne zdi upravičeno.

Predlog spremembe 227
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) začasne objekte s predvidenim časom 
uporabe dveh let ali manj, industrijski 
kompleksi, delavnice in nestanovanjske 
kmetijske stavbe z majhno porabo energije 
ter nestanovanjske kmetijske stavbe, ki se 
uporabljajo v sektorju, zajetem v 
državnem sektorskem sporazumu o 
energetski učinkovitosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 228
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) začasne objekte s predvidenim časom 
uporabe dveh let ali manj, industrijski 
kompleksi, delavnice in nestanovanjske 
kmetijske stavbe z majhno porabo energije 
ter nestanovanjske kmetijske stavbe, ki se 

(c) začasne objekte s predvidenim časom 
uporabe enega leta ali manj, industrijski 
kompleksi, delavnice in nestanovanjske 
kmetijske stavbe z majhno porabo energije 
ter nestanovanjske kmetijske stavbe, ki se 
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uporabljajo v sektorju, zajetem v državnem 
sektorskem sporazumu o energetski 
učinkovitosti;

uporabljajo v sektorju, zajetem v državnem 
sektorskem sporazumu o energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Obrazložitev

Iz standardov glede energetske učinkovitosti so izvzeti le strogo začasni objekti.

Predlog spremembe 229
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) začasne objekte s predvidenim časom 
uporabe dveh let ali manj, industrijski 
kompleksi, delavnice in nestanovanjske 
kmetijske stavbe z majhno porabo energije 
ter nestanovanjske kmetijske stavbe, ki se 
uporabljajo v sektorju, zajetem v državnem 
sektorskem sporazumu o energetski 
učinkovitosti;

(c) začasne objekte s predvidenim časom 
uporabe manj kot eno leto, industrijski 
kompleksi, delavnice in nestanovanjske 
kmetijske stavbe z majhno porabo energije 
ter nestanovanjske kmetijske stavbe, ki se 
uporabljajo v sektorju, zajetem v državnem 
sektorskem sporazumu o energetski 
učinkovitosti;

Or. en

Obrazložitev

 Iz meril za energetsko učinkovitost so izvzeti le začasni objekti z jasno določenim rokom 
uporabe.

Predlog spremembe 230
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stanovanjske stavbe, namenjene za črtano
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uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto;

Or. en

Predlog spremembe 231
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stanovanjske stavbe, namenjene za 
uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba ima povsem nasproten učinek, saj ni mogoče izključiti, da bi omenjeni štirje 
meseci sovpadali z glavno sezono hlajenja ali ogrevanja.

Predlog spremembe 232
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stanovanjske stavbe, namenjene za 
uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta kategorija stanovanjskih stavb večinoma porabi veliko energije.



PE421.132v02-00 16/105 AM\772875SL.doc

SL

Predlog spremembe 233
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) stanovanjske stavbe, zgrajene pred 
letom 1980, dokler se na njih ne opravijo 
večja obnovitvena dela.

Or. pl

Obrazložitev

Velik del (ponekod pa tudi večina) stanovanjskih stavb lokalnih organov je bil na Poljskem 
zgrajen pred letom 1980. Zahteva za izdajanje energetskih izkaznic za tovrstne stavbe, ne 
glede na načrte za obnovo, povzroča velike stroške za lokalne organe in otežuje upravljanje 
stanovanj v teh stavbah. To lahko ovira lokalne organe pri izpolnjevanju zakonskih 
obveznosti v zvezi z zagotavljanjem lokalnih stanovanj.

Predlog spremembe 234
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 
naprej ne bodo več zagotavljale spodbud 
za izgradnjo ali prenovo stavb ali delov 
stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih 
zahtev glede energijske učinkovitosti, ki 
pripeljejo do rezultatov izračuna iz člena 
5(2).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, ki jo predlaga Komisija, naj države članice minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti stavb najkasneje do leta 2017 prilagodijo stroškovno optimalni ravni 
minimalnih zahtev, izračunani po enotni obvezni metodologiji, krši načelo subsidiarnosti. 
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Ni jasnega razloga, zakaj države članice ne bi mogle same v zadostni meri uresničiti cilja, 
zastavljenega s prenovitvijo direktive o stavbah (izboljšanje energetske učinkovitosti stavb).

Predlog spremembe 235
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 
naprej ne bodo več zagotavljale spodbud 
za izgradnjo ali prenovo stavb ali delov 
stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih 
zahtev glede energijske učinkovitosti, ki 
pripeljejo do rezultatov izračuna iz člena 
5(2).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije bi pomenil, da od srede leta 2014 ne bo več možno podpreti prenove, 
potrebne, da bi bila stavba "brez ovir". Ravno glede na starajoče se prebivalstvo je taka 
zahteva vse kaj drugega kot trajnostna in sorazmerna.

Predlog spremembe 236
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 
naprej ne bodo več zagotavljale spodbud 
za izgradnjo ali prenovo stavb ali delov 
stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev 
glede energijske učinkovitosti, ki pripeljejo 
do rezultatov izračuna iz člena 5(2).

3. Države članice ne bodo več zagotavljale 
spodbud za izgradnjo ali prenovo stavb ali 
delov stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih 
zahtev glede energijske učinkovitosti, ki 
pripeljejo do rezultatov izračuna iz člena 
5(2).

Or. en
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Predlog spremembe 237
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 naprej 
ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo ali prenovo stavb ali delov stavb, 
ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ki pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

3. Države članice od 30. junija 2011 naprej 
zagotavljajo le spodbude za izgradnjo ali 
prenovo stavb ali delov stavb, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti po členu 5 ali 9.

Or. en

Predlog spremembe 238
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 naprej 
ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo ali prenovo stavb ali delov stavb, 
ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ki pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

3. Države članice od 30. junija 2011 naprej 
ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo ali prenovo stavb ali delov stavb, 
ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ki pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

Or. en

Predlog spremembe 239
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 naprej 3.  Države članice od 30. junija 2014 
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ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo ali prenovo stavb ali delov stavb, 
ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ki pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

naprej ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo ali energetsko prenovo stavb ali 
delov stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih 
zahtev glede energijske učinkovitosti, ki 
pripeljejo do rezultatov izračuna iz člena 
5(2).

Or. de

Obrazložitev

Glede na predlog bi bilo mogoče ukrepe za prenovo podpreti le, če bi bil hkrati cilj tudi 
izpolnitev standardov za energijsko učinkovitost. S tem bi resno ogrozili druge legitimne cilje, 
na primer prilagoditev obstoječih stavb potrebam starajočega se prebivalstva. S to zahtevo bi 
preveč obremenili javne ali zasebne lastnike, pripravljene prenavljati, hkrati pa bi to lahko 
povzročilo opuščanje potrebne prenove.

Predlog spremembe 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od 30. junija 2014 naprej 
ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo ali prenovo stavb ali delov stavb, 
ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ki pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

(3) Države članice od 30. junija 2014 
naprej ne bodo več zagotavljale spodbud za 
izgradnjo novih stavb ali delov stavb, ki ne 
izpolnjujejo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ki pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

Or. en

Obrazložitev

Spodbude za obnovo je treba ohraniti, saj gre za področje z največjimi možnostmi za 
izboljšanje učinkovitosti.
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Predlog spremembe 241
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od 30. junija 2017 
naprej pri pregledu minimalnih zahtev 
glede energijske učinkovitosti, določenih v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, 
zagotovijo, da te zahteve pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, ki jo predlaga Komisija, naj države članice minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti stavb najkasneje do leta 2017 prilagodijo stroškovno optimalni ravni 
minimalnih zahtev, izračunani po enotni obvezni metodologiji, krši načelo subsidiarnosti. 

Ni jasnega razloga, zakaj države članice ne bi mogle same v zadostni meri uresničiti cilja, 
zastavljenega s prenovitvijo direktive o stavbah (izboljšanje energetske učinkovitosti stavb).

Predlog spremembe 242
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od 30. junija 2017 
naprej pri pregledu minimalnih zahtev
glede energijske učinkovitosti, določenih v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, 
zagotovijo, da te zahteve pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

4. Države članice zagotovijo, da se 
minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1 tega člena, izračunajo na 
stroškovno optimalni ravni ob 
upoštevanju zahtev iz člena 5.

Or. de
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Obrazložitev

V nekaterih članicah že obstajajo metode za izračun stroškovno optimalne ravni minimalnih 
zahtev. V teh državah bi uvedba enotne primerjalne metodologije povzročila precejšnje 
upravne stroške, če bi bilo treba veljavne metodologije za izračun uskladiti s primerjalno 
metodologijo, ki jo kasneje določi Komisija. Tako bi bilo vprašljivo, ali usklajen pristop k 
izboljšanju energijske učinkovitosti stavb res pomeni dodano vrednost.

Predlog spremembe 243
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od 30. junija 2017 naprej
pri pregledu minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, določenih v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, 
zagotovijo, da te zahteve pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

4. Države članice do 30. junija 2013
določijo minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti v skladu z
odstavkom 1 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 244
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od 30. junija 2017 naprej
pri pregledu minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, določenih v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, 
zagotovijo, da te zahteve pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

4. Države članice najpozneje do 30. junija 
2014 pregledajo minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti, določene v skladu 
z odstavkom 1 tega člena, ter zagotovijo, 
da te zahteve pripeljejo do rezultatov 
izračuna iz člena 5(2).

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s členom 9 in celotnim postopkom za optimiziranje stroškov.

Predlog spremembe 245
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od 30. junija 2017 naprej 
pri pregledu minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, določenih v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, 
zagotovijo, da te zahteve pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

4. Države članice od 30. junija 2014 naprej 
pregledajo minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti, določene v skladu 
z odstavkom 1 tega člena, ter zagotovijo, 
da te zahteve pripeljejo do rezultatov 
izračuna iz člena 5(2).

Or. en

Predlog spremembe 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice stavbam ali 
zgodovinskim središčem zagotovijo 
subvencije in tehnično svetovanje za 
oblikovanje posebnih programov 
prilagajanja energetski učinkovitosti. 

Or. en
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Predlog spremembe 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Sistemi za proizvodnjo energije in 
izolacijski ukrepi, nameščeni v 
zgodovinskih središčih, se ocenjujejo z 
vidika vidnega učinka.

Or. en

Predlog spremembe 248
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za zahteve 
glede energijske učinkovitosti stavb ali 
delov stavb. Pri primerjalni metodologija 
se razlikuje med novimi in obstoječimi 
stavbami ter različnimi kategorijami stavb.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za zahteve glede 
energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.
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Komisiji poročajo o vseh podatkih in 
predpostavkah, uporabljenih za te izračune, 
in o vseh rezultatih izračunov. Poročilo se 
lahko vključi v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Države članice predložijo 
Komisiji ta poročila vsaka tri leta. Prvo 
poročilo se predloži najpozneje do 30. 
junija 2011.

Komisiji poročajo o vseh podatkih in 
predpostavkah, uporabljenih za te izračune, 
in o vseh rezultatih izračunov. Poročilo se 
lahko vključi v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Države članice predložijo 
Komisiji ta poročila vsaka tri leta. Prvo 
poročilo se predloži najpozneje do 30. 
junija 2011.

3. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri doseganju stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti.

3. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri doseganju stroškovno 
optimalnih ravni za zahteve glede 
energijske učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, ki jo predlaga Komisija, naj države članice minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti stavb najkasneje do leta 2017 prilagodijo stroškovno optimalni ravni 
minimalnih zahtev, izračunani po enotni obvezni metodologiji, krši načelo subsidiarnosti. 

Ni jasnega razloga, zakaj države članice ne bi mogle same v zadostni meri uresničiti cilja, 
zastavljenega s prenovitvijo direktive o stavbah (izboljšanje energetske učinkovitosti stavb).

Predlog spremembe 249
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Države članice v skladu s splošnim 
okvirom iz Priloge IIIa uporabljajo 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Primerjalna 
metodologija za izračun stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti stavb ali 
delov stavb vsebuje ustrezne evropske 
standarde.
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Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Or. en

Obrazložitev

Sedanji pristop o razvoju ustrezne metodologije do 31. decembra 2010 se zdi neprimeren, ker 
bi morala že sama direktiva začeti veljati 31. decembra 2010. Metodologijo za doseganje 
stroškovno optimalnih ravni je treba določiti preden Svet in Parlament sprejmeta direktivo. 
Ta metodologija mora uporabljati veljavne evropske standarde (CEN).

Predlog spremembe 250
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Države članice v skladu s splošnim 
okvirom iz Priloge IIIa uporabljajo 
usklajeno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Primerjalna 
metodologija za izračun stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti stavb ali 
delov stavb vsebuje ustrezne evropske 
standarde.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Or. en

Obrazložitev

Sedanji pristop o razvoju ustrezne metodologije do 31. decembra 2010 se zdi neprimeren, ker 
bi morala že sama direktiva začeti veljati 31. decembra 2010. Metodologijo za doseganje
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stroškovno optimalnih ravni je treba določiti preden Svet in Parlament sprejmeta direktivo. 
Ta metodologija mora uporabljati veljavne evropske standarde (CEN).

Predlog spremembe 251
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
smernice za izračun stroškovno optimalnih 
ravni za minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti stavb ali delov 
stavb. Pri smernicah se razlikuje med 
novimi in obstoječimi stavbami ter 
različnimi kategorijami stavb.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Or. de

Obrazložitev

V nekaterih članicah že obstajajo metode za izračun stroškovno optimalne ravni minimalnih 
zahtev. V teh državah bi uvedba enotne primerjalne metodologije povzročila precejšnje 
upravne stroške, če bi bilo treba veljavne metodologije za izračun uskladiti s primerjalno 
metodologijo, ki jo kasneje določi Komisija. Tako bi bilo vprašljivo, ali usklajen pristop k 
izboljšanju energijske učinkovitosti stavb res pomeni dodano vrednost.
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Predlog spremembe 252
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Države članice do 31. decembra 2010 
določijo primerjalno metodologijo za 
izračun stroškovno optimalnih ravni za 
minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti stavb ali delov stavb. Pri 
primerjalni metodologija se razlikuje med 
novimi in obstoječimi stavbami ter 
različnimi kategorijami stavb, pa tudi med 
stavbami za lastno uporabo in stavbami v 
najemu.

Or. de

Obrazložitev

Treba je upoštevati načelo subsidiarnosti. Poleg tega je treba upoštevati tudi stanovanjske 
prostore v najemu; če bi vse obravnavali enako, bi to lahko celo oviralo izvajanje ukrepov za 
varčevanje z energijo, kar pa ni v smislu te direktive.

Predlog spremembe 253
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Komisija do 31. decembra 2009 določi 
skupno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologiji se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb in klimatskimi območji.

Or. en
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Predlog spremembe 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra 2010 določi 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologija se razlikuje med novimi in 
obstoječimi stavbami ter različnimi 
kategorijami stavb.

1. Komisija do 30. junija 2010 določi 
enotno metodologijo za izračun stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti stavb ali 
delov stavb. Pri taki metodologiji se 
razlikuje med novimi in obstoječimi 
stavbami ter različnimi kategorijami stavb.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imeli koristi od sodobne tehnologije ter jo ohranili v ekonomiji obsega ali jo vanjo 
uvedli, mora imeti EPBD dvojno pravno podlago.  Sedanja EPBD omogoča posameznim 
trgom v Evropi, da z različnimi metodami izračunavanja in kontrolnimi zahtevami 
proizvajalcem preprečujejo, da bi v EU tržili skladne proizvode.  V vsej Evropi je torej treba 
uvesti enotno metodo izračunavanja z objektivnimi spremenljivkami, ki bi upoštevala 
regionalne podnebne razlike na podlagi pristopa za enotni trg (člen 95).

Predlog spremembe 255
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2). Pred sprejetjem 
dodatnih dopolnilnih ukrepov se opravi 
posvetovanje z javnimi organi in drugimi 
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zadevnimi interesnimi skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost in ustrezno posvetovanje sta bistvena za zagotovitev uspešnega vodstva javnega 
sektorja, kar je namen predloga prenovljene direktive.   Zainteresirane strani imajo izkušnje 
in strokovno znanje iz prve roke za oceno tehnične izvedljivosti načrtovanih ukrepov in lahko 
prispevajo pomemben vpogled v razvoj učinkovitejšega in dolgotrajnejšega izboljšanja 
energetske učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 256
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 19(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).  Pred sprejetjem 
dodatnih dopolnilnih ukrepov se opravi 
posvetovanje z zadevnimi interesnimi 
skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost in ustrezno posvetovanje sta bistvena za zagotovitev uspešnega vodstva javnega 
sektorja, kar je namen predloga prenovljene direktive.  Zainteresirane strani imajo izkušnje in 
strokovno znanje iz prve roke za oceno tehnične izvedljivosti načrtovanih ukrepov in lahko 
prispevajo pomemben vpogled v razvoj učinkovitejšega in dolgotrajnejšega izboljšanja 
energetske učinkovitosti stavb.
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Predlog spremembe 257
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se pri določitvi teh ukrepov 
posvetuje z zadevnimi interesnimi 
skupinami.

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se Komisija pri določanju metodologije posvetuje z zadevnimi 
interesnimi skupinami in deluje transparentno.

Predlog spremembe 258
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti ob 
upoštevanju smernic iz odstavka 1 in 
ustreznih parametrov, kot so klimatske 
razmere, ter primerjajo rezultate tega 
izračuna z minimalnimi zahtevami glede 
energijske učinkovitosti, ki so jih določile.

Komisiji poročajo o vseh podatkih in 
predpostavkah, uporabljenih za te izračune,
in o vseh rezultatih izračunov. Poročilo se 
lahko vključi v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Države članice predložijo 
Komisiji ta poročila vsaka tri leta. Prvo 
poročilo se predloži najpozneje do 30. 

Komisiji poročajo o uporabljeni 
metodologiji za izračun, njenih rezultatih 
ter vseh podatkih in predpostavkah, 
uporabljenih za te izračune. Poročilo se 
lahko vključi v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Države članice predložijo 
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junija 2011. Komisiji ta poročila vsaka tri leta. Prvo 
poročilo se predloži najpozneje do 30. 
junija 2011.

Or. de

Obrazložitev

V nekaterih članicah že obstajajo metode za izračun stroškovno optimalne ravni minimalnih 
zahtev. V teh državah bi uvedba enotne primerjalne metodologije povzročila precejšnje 
upravne stroške, če bi bilo treba veljavne metodologije za izračun uskladiti s primerjalno 
metodologijo, ki jo kasneje določi Komisija. Tako bi bilo vprašljivo, ali usklajen pristop k 
izboljšanju energijske učinkovitosti stavb res pomeni dodano vrednost.

Predlog spremembe 259
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

2. Države članice do 30. junija 2011 
sprejmejo in uporabljajo metodologije, 
določene v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 260
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
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glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
nacionalnih ali regionalnih parametrov, 
dogovorjenih med dvema ali več državami 
članicami, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

Or. de

Obrazložitev

Treba je upoštevati načelo subsidiarnosti. Ravno tako se ne sme izključiti, da se dve ali več 
držav članic dogovori o skupnih parametrih.

Predlog spremembe 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti z uporabo 
enotne metodologije, določene v skladu z 
odstavkom 1, in ustreznih parametrov, kot 
so klimatske razmere, ter primerjajo 
rezultate tega izračuna z minimalnimi 
zahtevami glede energijske učinkovitosti, 
ki so jih določile.

Or. en

Obrazložitev

Da bi imeli koristi od sodobne tehnologije ter jo ohranili v ekonomiji obsega ali jo vanjo 
uvedli, mora imeti EPBD dvojno pravno podlago.  Sedanja EPBD omogoča posameznim 
trgom v Evropi, da z različnimi metodami izračunavanja in kontrolnimi zahtevami 
proizvajalcem preprečujejo, da bi v EU tržili skladne proizvode.  V vsej Evropi je torej treba 
uvesti enotno metodo izračunavanja z objektivnimi spremenljivkami, ki bi upoštevala 
regionalne podnebne razlike na podlagi pristopa za enotni trg (člen 95).
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Predlog spremembe 262
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti z uporabo 
primerjalne metodologije, določene v 
skladu z odstavkom 1, in ustreznih 
parametrov, kot so klimatske razmere, ter 
primerjajo rezultate tega izračuna z 
minimalnimi zahtevami glede energijske 
učinkovitosti, ki so jih določile.

2. Države članice izračunajo stroškovno 
optimalne ravni za minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti z uporabo 
enotne metodologije, določene v skladu z 
odstavkom 1. Države članice upoštevajo 
zahteve za osvetlitev, določene v 
standardih Evropskega odbora za 
standardizacijo (CEN) EN 12464-1 in EN 
15193

Or. en

Predlog spremembe 263
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji poročajo o vseh podatkih in 
predpostavkah, uporabljenih za te izračune, 
in o vseh rezultatih izračunov. Poročilo se 
lahko vključi v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Države članice predložijo 
Komisiji ta poročila vsaka tri leta. Prvo 
poročilo se predloži najpozneje do 30. 
junija 2011.

Komisiji poročajo o vseh podatkih in 
predpostavkah, uporabljenih za te izračune, 
in o vseh rezultatih izračunov. Poročilo se 
vključi v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Države članice predložijo 
Komisiji ta poročila vsaka tri leta. Prvo 
poročilo se predloži najpozneje do 30. 
junija 2011.

Or. en
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Predlog spremembe 264
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri doseganju stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti.

3. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri izvajanju tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 265
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri doseganju stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti.

3. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri doseganju stroškovno 
optimalnih ravni za minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti, vključno z 
vsemi vhodnimi podatki in 
predpostavkami, ki so jih predložile države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 266
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nove 
stavbe izpolnjujejo minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti , določene v 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da nove stavbe 
izpolnjujejo zahteve glede energetske
učinkovitosti, določene v skladu s
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skladu s členom 4. členoma 4 in 9.

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:
(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi obnovljivih virov 
energije;
(b) soproizvodnja  ;
(c) daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali 
hlajenje, če je na voljo;
(d) toplotne črpalke.
2. Države članice zagotovijo, da je analiza 
alternativnih sistemov iz odstavka 1 na 
pregleden način dokumentirana v vlogi za 
gradbeno dovoljenje ali za končno 
odobritev gradbenih del pri stavbi.

Or. en

Obrazložitev

Ta zahteva, naslovljena na države članice, po dodatnem upravnem bremenu nima velike 
koristi in bo zavlačevala gradnjo novih energetsko učinkovitih stavb.

Predlog spremembe 267
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nove 
stavbe izpolnjujejo minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti , določene v 
skladu s  členom 4.

1. Države članice dajo prednost energijski 
učinkovitosti in sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nove 
stavbe izpolnjujejo minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti, določene v 
skladu s  členom 4.

Or. en
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Predlog spremembe 268
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nove
stavbe izpolnjujejo minimalne zahteve 
glede energijske učinkovitosti , določene v 
skladu s  členom 4.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nove 
stavbe izpolnjujejo minimalne zahteve 
glede energetske učinkovitosti, določene v 
skladu s  členom 4, in da so postopoma vse 
nove stavbe zgrajene v skladu s členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Z gradnjo vseh novih stavb tako, da bodo njihove emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali enake nič, bo možno hitreje doseči cilj dobre učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 269
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

Države članice zagotovijo, da se pred 
začetkom gradnje upoštevajo naslednji 
alternativni sistemi:

Or. en
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Predlog spremembe 270
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

Pri novih stavbah države članice ne glede 
na velikost stavb zagotovijo tehnično, 
okoljsko in ekonomsko izvedljivost 
naslednjih alternativnih sistemov:

Or. en

Predlog spremembe 271
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

Pri novih stavbah države članice zagotovijo 
tehnično, okoljsko in ekonomsko 
izvedljivost alternativnih sistemov, med 
katerimi so:

Or. en

Predlog spremembe 272
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

Pri novih stavbah s celotno uporabno 
tlorisno površino nad 250 m2 države 
članice zagotovijo tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:
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Or. en

Obrazložitev

Če se izvzetje za majhne stavbe povsem črta, bodo lokalne oblasti glede na njihove finančne 
in tehnične zmogljivosti težko delovale skladno.  Zato se predlaga kompromis.

Predlog spremembe 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

(1) Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost alternativnih 
sistemov z visokim izkoristkom na podlagi 
načela, da se naprej kar se da zmanjša 
energija za ogrevanje in hlajenje. Ti 
alternativni sistemi lahko med drugim 
vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je zavedati vseh možnosti uporabe alternativnih sistemov oskrbe z energijo v 
stavbah, ker bodo nove stavbe trajale dlje.  Vsekakor bi šlo za napačno prerazporejanje 
sredstev, če se pred tem ne bi zagotovilo:

(1) da se povpraševanje po energiji kolikor se le da stroškovno optimalno zniža. Pomni: ta 
pristop naj se vedno uporabi pred določanjem potreb preskrbe z energijo.) in

(2) da se določijo zahteve za visoko učinkovitost v skladu z nedavno sprejeto direktivo o 
obnovljivih virih energije .
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Predlog spremembe 274
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

Pri novih stavbah države članice zahtevajo 
uporabo najnižje ravni energije iz 
obnovljivih virov na kraju samem in 
zagotovijo tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih 
alternativnih sistemov:

Or. en

Obrazložitev

Predlog je v skladu z novo direktivo o obnovljivi energiji.

Predlog spremembe 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost naslednjih
alternativnih sistemov:

Pri novih stavbah države članice 
zagotovijo, tehnično, okoljsko in 
ekonomsko izvedljivost ter funkcionalnost 
naslednjih  alternativnih načinov gradnje:

Or. it

Obrazložitev

Namen direktive je zagotoviti in omogočiti pobude za energijsko učinkovitost stavb brez 
tehničnih omejitev.
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Predlog spremembe 276
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi obnovljivih virov 
energije;

(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi energije iz obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi obnovljivih virov 
energije;

(a) tehnični sistemi na podlagi obnovljivih 
virov energije;

Or. it

Obrazložitev

Namen direktive je zagotoviti in omogočiti pobude za energijsko učinkovitost stavb brez 
tehničnih omejitev.

Predlog spremembe 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) soproizvodnja; (b) soproizvodnja in mikrosoproizvodnja;

Or. it
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Obrazložitev

Komisija za nove stavbe predlaga uporabo sistemov soproizvodnje, vendar ne omenja 
uporabe takih sistemov v obstoječih stavbah. Vendar je lahko mikrosoproizvodnja kot 
sredstvo za izboljšanje energijske učinkovitosti posameznih stavb učinkovit način, kako doseči 
cilje za zmanjšanje emisij CO2 ter količine porabljene elektrike iz omrežja.

Predlog spremembe 279
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali 
hlajenje, če je na voljo;

(c) daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali 
hlajenje, če je na voljo, zlasti tisto, ki v 
celoti ali delno temelji na obnovljivi 
energiji;

Or. en

Predlog spremembe 280
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zaščita pred sončno svetlobo, ki bi 
omogočila manjšo potrebo po hladilnih 
sistemih;

Or. fi
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Predlog spremembe 281
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) toplotne črpalke. (d) toplotne črpalke, kot je določeno v 
direktivi 2009/…/ES o pospeševanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.

Or. en

Predlog spremembe 282
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) toplotne črpalke. d) toplotne črpalke v skladu s sezonsko 
odvisnimi dejavniki zmogljivosti in merili, 
določenimi v direktivi 2009/.../ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe bi zagotovil usklajenost z direktivo o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov.
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Predlog spremembe 283
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) izolacijski sistemi.

Or. fr

Obrazložitev

Izolacijski sistemi prispevajo k energetski učinkovitosti stavbe. Omogočajo namreč znaten 
prihranek pri primarni porabi energije in zmanjšanje emisij CO2. Razvijajo se novi, vedno 
bolj učinkoviti proizvodi, ki bi jih bilo treba proučiti, da bi lahko gradili nove stavbe, ki bi 
ustrezale najvišjim standardom toplotne izolacije. Vsak tehnični stavbni sistem mora poleg 
tega že od zasnove upoštevati izolacijske sisteme za stavbe, da bi izboljšali izkoristek in 
prihodnjo porabo.

Predlog spremembe 284
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) obnovljivi viri energije, s katerimi se 
pridobiva energija za posamezna 
gospodinjstva;

Or. fi
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Predlog spremembe 285
Jerzy Buzek

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) oprema IKT za spremljanje in nadzor.

Or. en

Obrazložitev

Oprema IKT za spremljanje lahko veliko pripomore k natančni oceni energetske učinkovitosti 
opreme in instalacij, ki porabljajo energijo.

Predlog spremembe 286
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) prezračevanje z obnavljanjem toplote.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale upoštevati učinkovite tehnologije, ki se hitro poplačajo. 
„Prezračevanje z obnavljanjem toplote“ pomeni centraliziran ali decentraliziran sistem 
nepretrganega toka zraka, ki s pomočjo toplotnih izmenjevalnikov prenese energijo iz 
izhodnega na vhodni zrak. Ob uporabi prezračevanja z obnavljanjem toplote znaša letni neto 
prihranek primarne energije na površino 150 m2 v danskem podnebju okoli 5.500 kWh, kar 
ustreza približno 43 % povprečne porabe energije.
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Predlog spremembe 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede točke (d) si države članice 
prizadevajo olajšati širjenje in uporabo 
toplotnih črpalk, in sicer s poenostavitvijo 
postopka za odobritev vrtanja vodnjakov 
in določitev gladine podtalnice ter omrežja 
vodotokov, kamor so možni izpusti, ter 
povečati možnosti za uvedbo klimatskih 
sistemov s toplotnimi črpalkami na vodo. 
Poleg tega države članice določijo 
subvencije za vrtanje vodnjakov ali 
vključitev takih postopkov v projekte za 
razvoj mestnih območij.

Or. it

Obrazložitev

Komisija za nove stavbe predlaga uporabo sistemov soproizvodnje, vendar ne omenja 
uporabe takih sistemov v obstoječih stavbah. Vendar je lahko mikrosoproizvodnja kot 
sredstvo za izboljšanje energijske učinkovitosti posameznih stavb učinkovit način, kako doseči 
cilje za zmanjšanje emisij CO2 ter količine porabljene elektrike iz omrežja.

Predlog spremembe 288
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti , če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb izboljša njihova energetska
učinkovitost, z namenom izpolnitve vsaj 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti, skladno s členoma 4 in 9. 
Zahteve so določene za prenovljene 
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izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih 
del, ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske 
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe .

sisteme ali komponente ob vsaki njihovi 
zamenjavi ali nadgradnji in za 
prenovljeno stavbo kot celoto, če gre za 
večjo prenovo.

Or. en

Predlog spremembe 289
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska 
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti , če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske 
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe .

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb s celotno uporabno tlorisno 
površino nad 250 m2 izboljša njihova 
energetska učinkovitost, z namenom 
izpolnitve minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo. 
Države članice določijo te minimalne 
zahteve glede energetske učinkovitosti 
skladno s členom 4. Zahteve so lahko 
določene za prenovljeno stavbo kot celoto 
ali za prenovljene sisteme ali komponente, 
če so ti del prenovitvenih del, ki se izvajajo 
v omejenem obdobju, s ciljem izboljšave 
celotne energetske učinkovitosti stavbe ali 
delov stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Če se izvzetje za majhne stavbe povsem črta, bodo lokalne oblasti glede na njihove finančne 
in tehnične zmogljivosti težko delovale skladno.  Zato se predlaga kompromis.
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Predlog spremembe 290
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti , če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske 
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe .

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb ali stavbnih komponent, tudi 
komponent ovoja, in ob menjavi ali 
nadgradnji tehničnih stavbnih sistemov 
ali njihovih delov izboljša njihova 
energetska učinkovitost, z namenom 
izpolnitve minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti. Države članice 
določijo te minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti skladno s členom 
4. Zahteve so določene za prenovljene 
sisteme in komponente ob vsaki njihovi 
zamenjavi ali nadgradnji in za 
prenovljeno stavbo kot celoto, če gre za 
večjo prenovo.

Države članice zagotovijo, da se pri vsaki 
večji prenovi v skladu s členom 6 
upoštevajo alternativni sistemi:
(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi obnovljivih virov 
energije;
(b) soproizvodnja;
(c) daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali 
hlajenje, če je na voljo, zlasti tisto, ki v 
celoti ali delno temelji na obnovljivi 
energiji;
(d) toplotne črpalke, kot je določeno v 
direktivi 2009/…/ES o pospeševanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.

Or. en
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Obrazložitev

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Predlog spremembe 291
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske 
učinkovitosti , če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske 
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe .

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi od razvijalcev zahtevajo, da pri 
večji prenovi stavb uporabijo najnižje 
ravni energije na kraju samem iz 
obnovljivih virov  in da se izboljša 
energetska učinkovitost teh stavb, z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, če je to 
tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljivo. Države članice določijo te 
minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energetske
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe.

Or. en
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Predlog spremembe 292
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske 
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo te 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri prenovi 
stavb njihova energetska učinkovitost, z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energijske učinkovitosti, če je to 
tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljivo, izboljša. Države članice 
določijo te minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti skladno s členom 
4. Zahteve so določene za prenovljeno 
stavbo kot celoto, pa tudi za tehnične 
stavbne sisteme in prenovljene
komponente ovoja stavbe, če so ti del 
prenovitvenih del, ki se izvajajo v obdobju 
največ petih let, s ciljem izboljšave celotne 
energetske učinkovitosti stavbe ali delov 
stavbe.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi zagotovili najbolj učinkovito energetsko učinkovitost, je treba upoštevati posamezne 
komponente stavbe. To je edini način za zagotovitev splošne energetske učinkovitosti stavb v 
primeru delnih prenovitvenih del ali nadomestitve posameznih komponent pri celotni prenovi. 
Še tako zmogljivi tehnični sistemi v slabo izolirani stavbi nimajo ne ekonomskega ne 
okoljskega učinka.

Predlog spremembe 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
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s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti , če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske 
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe .

s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energetska 
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo te 
minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
se določijo za prenovljeno stavbo kot 
celoto in za prenovljene tehnične sisteme 
in komponente ovoja stavbe, če so ti del 
prenovitvenih del, ki se izvajajo v 
omejenem obdobju, s ciljem izboljšave 
celotne energetske učinkovitosti stavbe ali 
delov stavbe.

Or. en

Obrazložitev

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope
components meet minimum performance requirements. Highly performing technical systems 
in a badly insulated building do not make environmental nor economic sense. Performance 
requirements for the integrated energy performance of the building as a whole and parts 
thereof are already prescribed in Articles 1, 3 and 4 and Annex I. Envelope component 
requirements are implied by the use of the term “parts thereof" but need  to be made clearer 
and explicit.

Predlog spremembe 294
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb – ne glede na njihovo 
velikost – njihova energetska učinkovitost, 
z namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, če je to 
tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljivo, izboljša. Države članice 
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minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe. 

določijo  te minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti skladno s 
členom 4. Zahteve so lahko določene za 
prenovljeno stavbo kot celoto ali za 
prenovljene sisteme ali komponente, če so 
ti del prenovitvenih del, ki se izvajajo v 
omejenem obdobju, s ciljem izboljšave 
celotne energetske učinkovitosti stavbe ali 
delov stavbe.

Or. en

Predlog spremembe 295
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske 
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energetska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto in za prenovljene sisteme in
okvirne komponente stavb, če so ti del 
prenovitvenih del, ki se izvajajo v 
omejenem obdobju, s ciljem izboljšave 
celotne energijske učinkovitosti stavbe ali 
delov stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo določiti tudi minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za 
okvirne komponente in tehnične sisteme stavb, da zagotovijo, da je vsaka nadgradnja 
priložnost za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.
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Predlog spremembe 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energijske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske
učinkovitosti stavbe ali delov stavb.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energetska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo te 
minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energetske
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe. 
Države članice in Komisija morajo 
spodbujati raziskave izolacijskih 
materialov, oken in vrat, da zagotovijo 
njihovo skladnost s potrebami in estetsko 
zapuščino stavb.

Or. en

Predlog spremembe 297
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energijska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se pri večji 
prenovi stavb njihova energetska
učinkovitost, z namenom izpolnitve 
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minimalnih zahtev glede energijske 
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energijske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energijske
učinkovitosti stavbe ali delov stavbe.

minimalnih zahtev glede energetske
učinkovitosti, če je to tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljivo, 
izboljša. Države članice določijo  te 
minimalne zahteve glede energetske
učinkovitosti skladno s členom 4. Zahteve 
so lahko določene za prenovljeno stavbo 
kot celoto ali za prenovljene sisteme ali 
komponente, če so ti del prenovitvenih del, 
ki se izvajajo v omejenem obdobju, s 
ciljem izboljšave celotne energetske
učinkovitosti stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Uveljavljanje tega že v obstoječi direktivi o energetski učinkovitosti stavb povzroča težave. 
Cilj bi morala biti optimizacija celotne energetske porabe stavb, kar je mogoče doseči samo s 
celostnim pristopom. To pomeni, da ni razlike med novimi in obstoječimi stavbami, kadar gre 
za večjo prenovo.

Predlog spremembe 298
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od 1. januarja 2015 pri 
načrtovanju vsake večje prenove 
zagotovijo, da se obravnava in upošteva 
tehnična, okoljska in ekonomska 
izvedljivost naslednjih alternativnih 
sistemov:
(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi energije iz obnovljivih 
virov;
(b) soproizvodnja;
(c) daljinsko ali skupinsko ogrevanje 
oziroma hlajenje, če je na voljo;
(d) toplotne črpalke;
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(e) prezračevanje z obnavljanjem toplote.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevati bi bilo treba, da države članice upoštevajo učinkovite tehnologije, ki se hitro 
poplačajo. Ob uporabi prezračevanja z obnavljanjem toplote znaša letni neto prihranek 
primarne energije na površino 150 m2 v danskem podnebju 5.500 kWh, kar ustreza približno 
43 % povprečne porabe energije.

Predlog spremembe 299
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo potrebna 
sredstva, s katerimi za obstoječe stavbe, v 
katerih stanujejo stanovalci, ki trpijo 
stanovanjsko pomanjkanje energije, 
zagotovijo izpolnjevanje minimalnih 
zahtev glede energijske učinkovitosti iz 
člena 4.

Or. en

Obrazložitev

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.
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Predlog spremembe 300
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primerno ogrevanje in hlajenje iz 
obnovljivih virov energije je lahko 
uporabno za nadgradnjo stavbe, da bi 
izpolnjevala minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti, če minimalnih 
zahtev ni mogoče izpolniti na tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljiv 
način z drugimi sredstvi iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Če izpolnjevanja minimalnih zahtev za energetsko učinkovitost stavb ni mogoče doseči na 
tehnični, okoljsko in ekonomsko izvedljiv način s sredstvi iz odstavka 1, se lahko te zahteve 
izpolnjujejo z uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje, kakor določa 
direktiva o obnovljivih virih energije, ki jo je sprejel Evropski parlament na plenarnem 
zasedanju 17. decembra 2008.

Na Danskem se lahko manj energetsko učinkovite stavbe z ustrezno uporabo tehnologije za 
energijo iz obnovljivih virov – kot so toplotne črpalke in daljinsko ogrevanje – uvrstijo med 
take, ki izpolnjujejo minimalne zahteve o energetski učinkovitosti.

Predlog spremembe 301
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični stavbni sistemi Tehnični stavbni sistemi in stavbne 
komponente

1. Države članice določijo minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti za 
tehnične stavbne sisteme, ki se namestijo v 
stavbe. Določijo se zahteve za nove 

1. Države članice določijo stroškovno 
optimalne minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti za tehnične 
stavbne sisteme, ki se namestijo v stavbe, 
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tehnične stavbne sisteme in njihove dele, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo.

in stavbne komponente. Določijo se 
zahteve za nove tehnične stavbne sisteme 
in stavbne komponente ter njihove dele, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo.

Zahteve zlasti zajemajo naslednje 
komponente:

Zahteve zlasti, vendar ne izključno,
zajemajo naslednje komponente:

(a) kotle ali druge kurilne naprave 
ogrevalnih sistemov;

(a) kotle ali druge kurilne naprave 
ogrevalnih sistemov, vključno z daljinskim 
ali skupinskim ogrevanjem in hlajenjem;

(b) grelnike vode v sistemih tople vode; (b) grelnike vode v sistemih tople vode;
(c) centralne klimatske naprave ali hladni 
generator v klimatskih sistemih.

(c) centralne klimatske naprave ali hladni 
generator v klimatskih sistemih;

(ca) nameščeno razsvetljavo;
(cb) stavbne komponente, kakor so 
opredeljene v členu 2(5);

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 
sistem, in temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je doseženo 
pravilno hidravlično ravnotežje sistemov 
za ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 
vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z vso veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 
sistem in stavbne komponente, ter
temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. V 
primeru tehničnih stavbnih sistemov te 
zahteve zagotavljajo, da je doseženo 
pravilno hidravlično ravnotežje sistemov 
za ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 
vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

Or. en
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Predlog spremembe 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti za 
tehnične stavbne sisteme, ki se namestijo v 
stavbe. Določijo se zahteve za nove 
tehnične stavbne sisteme in njihove dele, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo.

1. Države članice določijo minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti za 
tehnične stavbne sisteme, ki se namestijo v 
stavbe. Zahteve so v skladu z veljavno 
zakonodajo Skupnosti in zlasti zajemajo 
naslednje komponente:

Zahteve zlasti zajemajo naslednje 
komponente:

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2002/91/ES od držav članic ne bi smela zahtevati določitev posebnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, saj jih že obravnava ustrezna zakonodaja (označevanje, BED, 
IRE...)  Obstaja strinjanje, da bi lahko besedilo direktive o energetski učinkovitosti stavb 
države članice spodbudilo k razmisleku, ali se splača uvesti strožjo raven na točki vgradnje 
ob pogoju, da bo njihova uvedba predmet posamezne presoje glede tehnične, funkcionalne in 
ekonomske izvedljivosti.

Predlog spremembe 303
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti za 
tehnične stavbne sisteme, ki se namestijo v 
stavbe. Določijo se zahteve za nove 
tehnične stavbne sisteme in njihove dele, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo.

Države članice določijo minimalne zahteve
glede energijske učinkovitosti in začetka 
uporabe za tehnične stavbne sisteme, ki se 
namestijo v stavbe. Določijo se zahteve za 
nove tehnične stavbne sisteme in njihove 
dele, njihovo nadomestitev in 
rekonstrukcijo.
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Or. de

Obrazložitev

Treba je določiti tudi minimalne zahteve za začetek uporabe tehničnih sistemov, s čimer bi 
zagotovili, da so naprave ustrezno prilagojene ter da se v celoti izkoristi potencial vseh 
tehničnih sistemov za varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 304
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti za 
tehnične stavbne sisteme, ki se namestijo v 
stavbe. Določijo se zahteve za nove 
tehnične stavbne sisteme in njihove dele, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo.

1. Države članice določijo minimalne
zahteve glede energijske učinkovitosti in 
začetka uporabe za tehnične stavbne 
sisteme, ki se namestijo v stavbe. Določijo 
se zahteve za nove tehnične stavbne 
sisteme, njihove dele ter tehnično opremo, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo.

Or. de

Obrazložitev

S spremembami se zagotovi, da so naprave ustrezno prilagojene ob začetku uporabe. Poleg 
tega je izolacija cevi razmeroma poceni možnost za varčevanje z energijo. 

Predlog spremembe 305
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kotle ali druge kurilne naprave 
ogrevalnih sistemov;

(a) kotle, druge kurilne naprave ali 
toplotne izmenjevalnike ogrevalnih 
sistemov;



AM\772875SL.doc 59/105 PE421.132v02-00

SL

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je natančneje opredeliti zajete tehnične sisteme.

Predlog spremembe 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kotle ali druge kurilne naprave 
ogrevalnih sistemov;

(a) kotle ali druge kurilne naprave 
ogrevalnih sistemov, vključno z daljinskim 
ali skupinskim ogrevanjem in hlajenjem;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2002/91/ES od držav članic ne bi smela zahtevati določitev posebnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, saj jih že obravnava ustrezna zakonodaja (označevanje, BED, 
IRE...)  Obstaja strinjanje, da bi lahko besedilo direktive o energetski učinkovitosti stavb 
države članice spodbudilo k razmisleku, ali se splača uvesti strožjo raven na točki vgradnje 
ob pogoju, da bo njihova uvedba predmet posamezne presoje glede tehnične, funkcionalne in 
ekonomske izvedljivosti.

Predlog spremembe 307
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) cevi.  

Or. de
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Predlog spremembe 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) razsvetljavo.

Or. en

Predlog spremembe 309
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) prezračevalne sisteme skupaj s 
prenosniki toplote za izkoriščanje 
odpadne toplote, in toplotnimi črpalkami.

Or. pl

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je natančneje opredeliti zajete tehnične sisteme.

Predlog spremembe 310
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) cevi.

Or. de
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Obrazložitev

S spremembami se zagotovi, da so naprave ustrezno prilagojene ob začetku uporabe. Poleg 
tega je izolacija cevi razmeroma poceni možnost za varčevanje z energijo. 

Predlog spremembe 311
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) sisteme razsvetljave;

Or. fi

Predlog spremembe 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določijo se zahteve za nove tehnične 
stavbne sisteme in njihove dele, njihovo 
nadomestitev in rekonstrukcijo, ter se 
uporabljajo, če so tehnično, funkcionalno 
in ekonomsko izvedljive. Zato se 
upoštevajo vsaj naslednji dejavniki:
– tehnične ovire (na primer večje težave 
pri namestitvi ali negativen soobstoj 
različnih tehnologij),
– ekonomski dejavniki (na primer izjemno 
visoki stroški namestitve ali ekonomsko 
nedosegljiva energetska dobava), 
– politični dejavniki (na primer 
spodbujanje k uporabi ene določene vrste 
energije).

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva 2002/91/ES od držav članic ne bi smela zahtevati določitev posebnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, saj jih že obravnava ustrezna zakonodaja (označevanje, BED, 
IRE...)  Obstaja strinjanje, da bi lahko besedilo direktive o energetski učinkovitosti stavb 
države članice spodbudilo k razmisleku, ali se splača uvesti strožjo raven na točki vgradnje 
ob pogoju, da bo njihova uvedba predmet posamezne presoje glede tehnične, funkcionalne in 
ekonomske izvedljivosti.

Predlog spremembe 313
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za nove tehnične stavbne sisteme in 
njihove dele, njihovo nadomestitev in 
rekonstrukcijo se lahko določijo zahteve, 
ki se uporabljajo, če so tehnično, 
funkcionalno in ekonomsko izvedljive. 
Zato se upoštevajo vsaj naslednji vidiki:
– tehnične ovire (na primer večje težave 
pri namestitvi ali negativen soobstoj 
različnih tehnologij);
– ekonomski dejavniki (na primer izjemno 
visoki stroški namestitve, ekonomsko 
nedosegljiva energetska dobava);
– politični dejavniki (na primer 
spodbujanje k uporabi ene določene vrste 
energije).

Or. en

Obrazložitev

Za nove tehnične stavbne sisteme in njihove dele, njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo se 
lahko določijo zahteve, ki se uporabljajo, če so tehnično, funkcionalno in ekonomsko 
izvedljive.
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Predlog spremembe 314
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 
sistem, in temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je doseženo 
pravilno hidravlično ravnotežje sistemov 
za ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 
vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 
sistem, in temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je tehnična 
oprema ob začetku uporabe ustrezno 
prilagojena, da je doseženo pravilno 
hidravlično ravnotežje sistemov za 
ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 
vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

Or. de

Obrazložitev

Tehnični stavbni sistemi doslej niso bili dovolj upoštevani pri oceni skupne energijske 
učinkovitosti stavb. Treba je določiti tudi minimalne zahteve za začetek uporabe tehnične 
opreme, s čimer bi zagotovili, da so naprave ustrezno prilagojene ter da se v celoti izkoristi 
potencial za varčevanje z energijo.

Predlog spremembe 315
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo, zlasti s predpisi, ki izhajajo iz 
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sistem, in temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je doseženo 
pravilno hidravlično ravnotežje sistemov 
za ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 
vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

Direktive 2009/.../ES Evropskega 
parlamenta in Sveta [o vzpostavitvi okvira 
za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo], za 
proizvode, ki sestavljajo sistem, in 
temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je tehnična 
oprema ob začetku uporabe ustrezno 
prilagojena, da je doseženo pravilno 
hidravlično ravnotežje sistemov za 
ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 
vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

Or. de

Obrazložitev

S spremembami se zagotovi, da so naprave ob začetku uporabe ustrezno prilagojene. Poleg 
tega pa se s to direktivo ne sme uvesti novih standardov, zato je pomembno sklicevanje na 
direktivo o okoljski zasnovi izdelkov. 

Predlog spremembe 316
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 
sistem, in temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je doseženo 
pravilno hidravlično ravnotežje sistemov 
za ogrevanje s toplo vodo, da je bila za 
namestitev uporabljena ustrezna velikost in 

2. Minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti, določene v skladu z 
odstavkom 1, so v skladu z veljavno 
zakonodajo za proizvode, ki sestavljajo 
sistem, in temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov, primerni prilagoditvi in 
nadzoru tehničnega stavbnega sistema. Te 
zahteve zlasti zagotavljajo, da je doseženo 
pravilno nadzorovanje po posameznih 
prostorih in hidravlično ravnotežje 
sistemov za ogrevanje s toplo vodo, da je 
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vrsta proizvodov ob upoštevanju 
načrtovane uporabe tehničnih stavbnih 
sistemov.

bila za namestitev uporabljena ustrezna 
velikost in vrsta proizvodov ob 
upoštevanju načrtovane uporabe tehničnih 
stavbnih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

V mnogih novih državah članicah je mogoče sistem ogrevanja samo prižgati ali ugasniti, torej 
se ogrevanje uravnava z odpiranjem oken, kar je stroškovno in energetsko neučinkovito. Za 
varčevanje z energijo z najnižjimi možnimi stroški, bi bilo treba vključiti nadzor tehničnih 
sistemov, kot so ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, osvetljava po posameznih prostorih.

Predlog spremembe 317
Fiona Hall, Lena Ek

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo namestitev 
pametnih merilnikov porabe v vseh novih 
in obnovljenih stavbah ter pri zamenjavi 
merilnikov in po potrebi spodbujajo 
namestitev aktivnih nadzornih sistemov, 
kot so avtomatizirani, nadzorni in 
spremljevalni sistemi, da se potrošnikom 
omogoči dostop do ustreznih informacij o 
njihovi porabi energije; da se omogoči 
visokoučinkovit nadzor izkoristka in časa, 
ki se ga uravnava ročno in/ali s sistemi za 
avtomatizacijo stavb; in da se z njimi 
lahko pridobi podatke za izvajanje členov 
3, 4, 5 in 10 ter Priloge I. 

Or. en
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Predlog spremembe 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Izolacijski sistemi ovoja stavbe

1. Države članice oblikujejo minimalne 
zahteve na področju energetske 
učinkovitosti za izolacijske sisteme ovoja 
stavbe, ki zadevajo zlasti naslednje 
elemente:
(a) streho;
(b) sisteme za notranjo toplotnoizolacijsko 
oblogo ovoja stavbe, vključno s tlemi in 
stropovi;
(c) sisteme za zunanjo toplotnoizolacijsko 
oblogo ovoja stavbe
(d) okna, okenske police in omarice rolet;
(e) linijsko obdelavo toplotnih mostov, 
zlasti pri stiku plošč in balkonov, štukatur 
ter stikov fasad in štrlečih elementov.
2. Minimalne zahteve iz odstavka 1 
morajo biti skladne z veljavno zakonodajo 
za proizvode, ki so vključeni v sistem, in 
temeljijo na ustrezni namestitvi 
proizvodov. S temi zahtevami se 
zagotavljajo zlasti majhne toplotne izgube 
prek ovoja stavbe, ali pa teh izgub sploh 
ni.

Or. fr

Obrazložitev

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Predlog spremembe 319
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9:
Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 

dioksida in poraba primarne energije 
nizke ali enake nič

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

Ločeni cilji se določijo za:

a) nove in prenovljene stanovanjske 
stavbe;

b) nove in prenovljene 
nestanovanjske stavbe;

c) stavbe, ki jih uporabljajo javni 
organi.

Države članice določijo cilje iz točke (c) 
ob upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo 
morali imeti javni organi na področju 
energijske učinkovitosti stavb.

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

a) opredelitev stavb s strani držav 
članic, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije 
nizke ali enake nič;

b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, 
ki ga bodo te stavbe predstavljale leta 

črtano
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2015 glede na skupno število stavb in 
celotno uporabno tlorisno površino.

c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji 
vsaka tri leta poročale o napredku pri 
izvajanju svojih nacionalnih načrtov. 
Nacionalni načrti in poročila o napredku 
se lahko vključijo v akcijske načrte o 
energijski učinkovitosti iz člena 14(2) 
Direktive 2006/32/ES.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).
5. Komisija objavi poročilo o 
napredku držav članic pri povečanje 
števila stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič. Komisija na 
podlagi tega poročila oblikuje strategijo in 
po potrebi predlaga ukrepe za povečanje 
števila teh stavb.

Or. de

Obrazložitev

Gradnja stavb, pri katerih so emisije CO2 in poraba primarne energije nizke ali enake nič in 
ki s tem bistveno presegajo minimalne standarde, ki naj jih določijo države članice, mora biti 
prostovoljna. Zato si države članice ne morejo naložiti obveznosti, da bodo do leta 2020 
dosegle določen delež takih stavb v celotnem stavbnem fondu. Predlagana ureditev v členu 
9(5) predstavlja začetek neposrednih zahtev EU za nizkoenergijske in ničenergijske hiše 
(subsidiarnost).
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Predlog spremembe 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 

ali enake nič

Stavbe, pri katerih je neto poraba energije
enaka nič

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih je neto poraba energije enaka nič.

1a. Do leta 2012 države članice za stavbe 
javnih organov, do 2016 pa za vse ostale, 
zagotovijo, da imajo vse nove stavbe neto 
porabo energije enako nič. 

Ločeni cilji se določijo za: 1b. Države članice določijo cilje za leti 
2015 in 2020 glede minimalnega odstotka 
obstoječih stavb, ki morajo imeti neto 
porabo energije enako nič, merjeno kot 
odstotek od skupnega števila stavb in kot 
odstotek glede na celotno uporabno 
tlorisno površino. Države članice določijo 
ločene cilje za:

(a) nove in prenovljene stanovanjske 
stavbe;

(a) stanovanjske stavbe;

(b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

(b) nestanovanjske stavbe;

(c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi. (c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi.

Države članice določijo cilje iz točke (c) 
ob upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo 
morali imeti javni organi na področju 
energijske učinkovitosti stavb.

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
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drugim vključuje naslednje elemente: drugim vključuje naslednje elemente:

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali 
enake nič;

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih je neto poraba energije enaka 
nič;

(b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, ki 
ga bodo te stavbe predstavljale leta 2015 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.

(ba) podrobnosti o zahtevah držav članic 
glede najnižjih ravni energije iz 
obnovljivih virov v novih stavbah in 
obstoječih stavbah v večji prenovi, kot 
zahteva Direktiva 2008/xx/ES o 
spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov ter člena 6 in 7 te 
direktive;

(c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

(c) informacijske kampanje o sprejetih 
ukrepih za promocijo teh stavb.

(ca) nacionalni, regionalni in lokalni 
programi za podporo ukrepom energetske 
učinkovitosti, kot so davčne spodbude, 
finančni instrumenti ali znižanje DDV.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se vključijo v 
akcijske načrte o energijski učinkovitosti iz 
člena 14(2) Direktive 2006/32/ES.

3a. Komisija lahko dva meseca po tem, ko 
jo država članica obvesti o nacionalnem 
načrtu iz odstavka 3, ob doslednem 
upoštevanju načela subsidiarnosti zavrne 
ta načrt ali kateri koli njegov del na 
podlagi neupoštevanja vseh zahtev iz tega 
člena. V tem primeru država članica 
predlaga spremembe. Komisija v enem 
mesecu po prejemu teh predlogov 
sprejeme spremenjen načrt ali zahteva 
nadaljnje specifične spremembe. Komisija 
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in zadevna država članica sprejmeta vse 
smiselne ukrepe, da v petih mesecih po 
prvem obvestilu dosežeta sporazum o 
nacionalnem načrtu.  

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. Komisija na podlagi tega poročila 
oblikuje strategijo in po potrebi predlaga 
ukrepe za povečanje števila teh stavb.

5. Komisija do leta 2016 objavi poročilo o 
napredku držav članic pri povečanju števila 
stavb, pri katerih je neto poraba energije 
enaka nič. Komisija na podlagi tega 
poročila oblikuje strategijo in po potrebi 
predlaga ukrepe za povečanje števila teh 
stavb.

Or. en

Obrazložitev

Vsako leto je približno 1 % vseh stavb novih. Ta nizek odstotek stavb bi moral imeti 
najnovejše tehnologije na področjih energetske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov, 
da se z novimi stavbami EU omogoči doseganje njenih ciljev glede podnebnih sprememb in 
da postane manj odvisna od uvožene, drage in omejene energije. Uvedba teh tehnologij je 
cenejša med začetno gradnjo stavb.

Predlog spremembe 321
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 

ali enake nič

Stavbe, pri katerih je neto poraba primarne 
energije enaka nič, in stavbe s presežkom 
energije

1. Države članice pripravijo nacionalne 1. Države članice pripravijo nacionalne 
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načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

načrte za povečanje števila stavb, ki 
ustrezajo standardom za stavbe, pri katerih
je neto poraba primarne energije enaka 
nič, ali stavbe s presežkom energije. V njih 
se zahteva, da so najkasneje do leta 2014 
vse nove stavbe vsaj takšne, da je njihova 
neto poraba primarne energije enaka noč.

Države članice zahtevajo, da od leta 2012 
dalje vse nove in obstoječe stavbe, na 
katerih potekajo večja prenovitvena dela 
in jih zasedajo javni organi, izpolnjujejo 
vsaj standarde za stavbe, pri katerih je 
neto poraba primarne energije enaka nič, 
ob upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo 
morali imeti javni organi na področju 
energetske učinkovitosti stavb.

Države članice določijo zavezujoče cilje za 
leta 2012, 2015 in 2020 za stavbe, pri 
katerih je neto poraba primarne energije 
enaka nič, ali stavbe s presežkom energije 
kot minimalni odstotek števila vseh stavb 
glede na celotno uporabno tlorisno 
površino. Ti se določijo na najmanj 30 % 
do leta 2012 in 50 % do 2015.

Ločeni cilji se določijo za: Ločeni zavezujoči cilji se določijo za:

(a) nove in prenovljene stanovanjske 
stavbe;

(a) obstoječe stanovanjske stavbe;

(b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

(b) obstoječe nestanovanjske stavbe;

(c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi.

Države članice določijo cilje iz točke (c) ob 
upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo morali 
imeti javni organi na področju energijske 
učinkovitosti stavb.

Države članice najkasneje do leta 2018 
zagotovijo, da so vse obstoječe stavbe, na 
katerih potekajo večja prenovitvena dela, 
skladne vsaj s standardi za stavbe, pri 
katerih je neto poraba primarne energije 
enaka nič.

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih je neto poraba primarne energije
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in poraba primarne energije nizke ali 
enake nič;

enaka nič, in stavb s presežkom energije;

(b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, ki 
ga bodo te stavbe predstavljale leta 2015 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.

(b) vmesne zavezujoče cilje, kakor so 
opredeljeni v odstavku 1;

(c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb. (c) pregled vseh politik in sprejetih 

ukrepov za promocijo teh stavb.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija najkasneje do leta 2010
opredeli stavbe, pri katerih je neto poraba 
energije enaka nič, in stavbe s presežkom 
energije.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. Komisija na podlagi tega poročila 
oblikuje strategijo in po potrebi predlaga 
ukrepe za povečanje števila teh stavb.

5. Komisija najkasneje do 31. junija 2012, 
potem pa vsaka tri leta, objavi poročilo o 
napredku držav članic pri povečanju števila 
stavb, pri katerih je neto poraba energije 
enaka nič, in stavb s presežkom energije. 
Komisija na podlagi tega poročila oblikuje 
akcijski načrt in po potrebi predlaga 
ukrepe za povečanje števila teh stavb.

Or. en

Obrazložitev

 Nekatere države članice so že sprejele ambiciozne cilje za visoko učinkovitost stavb. Glede 
na ekonomske koristi ter koristi za zaposlenost in okolje, ki so z njimi povezani, bodo druge 
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države članice določile podobne cilje.

Predlog spremembe 322
Mechtild Rothe

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije 

nizke ali enake nič

Stavbe s presežkom energije

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, ki so v 
skladu s standardi za stavbe s presežkom 
energije. V njih bodo določeni zavezujoči
cilji za minimalni odstotek, ki ga bodo te 
stavbe predstavljale leta 2020 glede na 
skupno število stavb in celotno uporabno 
tlorisno površino.

Ločeni cilji se določijo za: Ločeni zavezujoči cilji se določijo za:

(a) nove in prenovljene stanovanjske 
stavbe;

(a) nove in prenovljene stanovanjske 
stavbe;

(b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

(b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

(c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi. (c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi.

Države članice določijo cilje iz točke (c) ob 
upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo morali 
imeti javni organi na področju energijske 
učinkovitosti stavb.

Države članice zagotovijo, da od leta 2012 
dalje vse nove in obstoječe stavbe iz točke 
(c), na katerih potekajo večja obnovitvena 
dela, izpolnjujejo standarde za stavbe s 
presežkom energije, ob upoštevanju 
vodilne vloge, ki bi jo morali imeti javni 
organi na področju energetske 
učinkovitosti stavb.

Države članice zahtevajo, da vse nove 
stavbe izpolnjujejo standarde za stavbe s 
presežkom energije najkasneje do leta 
2015.
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Države članice zagotovijo, da vse 
obstoječe stavbe, na katerih potekajo večja 
obnovitvena dela, izpolnjujejo standarde 
za stavbe s presežkom energije.

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali 
enake nič;

(a) opredelitev stavb s presežkom energije 
s strani držav članic;

(b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, ki 
ga bodo te stavbe predstavljale leta 2015 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.

(b) vmesne zavezujoče cilje, izražene kot 
odstotek, ki ga bodo te stavbe predstavljale 
leta 2015 glede na skupno število stavb in 
celotno uporabno tlorisno površino;

(c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

(c) pregled vseh politik in sprejetih 
ukrepov za promocijo teh stavb.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija določi skupno opredelitev za
stavbe s presežkom energije najkasneje do 
leta 2010.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

5. Komisija objavi poročilo o napredku držav 
članic pri povečanje števila stavb, pri katerih 
so emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali enake nič. 
Komisija na podlagi tega poročila oblikuje 
strategijo in po potrebi predlaga ukrepe za 
povečanje števila teh stavb.

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb s 
presežkom energije do 31. januarja 2012, 
potem pa vsaka tri leta. Komisija na 
podlagi tega poročila oblikuje akcijski 
načrt in po potrebi predlaga ukrepe za 
povečanje števila teh stavb.
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Or. en

Obrazložitev

 Nekatere države članice so že sprejele ambiciozne cilje za visoko učinkovitost stavb. Glede 
na ekonomske koristi ter koristi za zaposlenost in okolje, ki so z njimi povezani, bodo druge 
države članice določile podobne cilje. Zato je potreben jasen akcijski načrt glede najnovejših 
tehnologij in najvišjih standardov.

Predlog spremembe 323
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali enake nič

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali enake nič, ali stavbe, ki proizvajajo 
energijo

Or. fi

Predlog spremembe 324
Anni Podimat

Predlog direktive
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali enake nič

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali enake nič, in stavbe s presežkom 
energije

Or. en

Obrazložitev

Stavbe s presežkom energije, ki proizvedejo več energije, kot je porabijo, so tehnično že 
mogoče.
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Predlog spremembe 325
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stavbe, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije 
nizke ali enake nič  

Stavbe, pri katerih je končna poraba 
energije nizka ali enaka nič.  

Or. de

Obrazložitev

Za porabnika je pomembna končna poraba energije, saj lahko samo to odčita na števcu. Pri 
tem je vseeno, ali je elektrika pridobljena iz obnovljivih virov energije ali v jedrski elektrarni. 
Enako velja za plin, ki ga je mogoče pridobivati tudi iz odpadkov. Nizkoenergijske hiše 
morajo biti tako tudi zasnovane, saj so dela, ki bi bila potrebna kasneje, zelo draga. Zato je 
treba iz področja uporabe izvzeti prenovljene stavbe. Ravno tako ni mogoče določiti 
konkretnih odstotkov, če se ne želi preiti na plansko gospodarstvo.

Predlog spremembe 326
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič, ali stavb, ki proizvajajo energijo. V 
njih bodo določeni cilji za minimalni 
odstotek, ki ga bodo te stavbe predstavljale 
leta 2020 glede na skupno število stavb in 
celotno uporabno tlorisno površino.

Ločeni cilji se določijo za: Ločeni cilji se določijo za:
a) nove in prenovljene stanovanjske stavbe; (a) nove in prenovljene stanovanjske 

stavbe;
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b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

(b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi. (c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi.
Države članice določijo cilje iz točke (c) ob 
upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo morali 
imeti javni organi na področju energijske 
učinkovitosti stavb.

Države članice določijo cilje iz točke (c) ob 
upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo morali 
imeti javni organi na področju energijske 
učinkovitosti stavb.

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali enake 
nič;

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali enake 
nič, ali stavb, ki proizvajajo energijo;

b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, ki 
ga bodo te stavbe predstavljale leta 2015 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.

(b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, ki 
ga bodo te stavbe predstavljale leta 2015 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino;

c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

(c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič, ali stavb, ki 
proizvajajo energijo.

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

Ti ukrepi, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njenim 
dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 21(2).

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. Komisija na podlagi tega poročila 
oblikuje strategijo in po potrebi predlaga 

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanju števila stavb, pri
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič, ali stavb, ki proizvajajo energijo. 
Komisija na podlagi tega poročila oblikuje 
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ukrepe za povečanje števila teh stavb. strategijo in po potrebi predlaga ukrepe za 
povečanje števila teh stavb.

Or. fi

Predlog spremembe 327
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih je končna poraba energije nizka 
ali enaka nič.

Ločeni cilji se določijo za: Ločeni nezavezujoči cilji se določijo za:

a) nove in prenovljene stanovanjske 
stavbe;

a) nove stanovanjske stavbe;

b) nove in prenovljene nestanovanjske 
stavbe;

b) nove nestanovanjske stavbe;

c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi. c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi.

Države članice določijo cilje iz točke (c) 
ob upoštevanju vodilne vloge, ki bi jo 
morali imeti javni organi na področju 
energijske učinkovitosti stavb.

Or. de

Obrazložitev

Za porabnika je pomembna končna poraba energije, saj lahko samo to odčita na števcu. Pri 
tem je vseeno, ali je elektrika pridobljena iz obnovljivih virov energije ali v jedrski elektrarni. 
Enako velja za plin, ki ga je mogoče pridobivati tudi iz odpadkov. Nizkoenergijske hiše 
morajo biti tako tudi zasnovane, saj so dela, ki bi bila potrebna kasneje, zelo draga. Zato je 
treba iz področja uporabe izvzeti prenovljene stavbe. Ravno tako ni mogoče določiti 
konkretnih odstotkov, če se ne želi preiti na plansko gospodarstvo.
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Predlog spremembe 328
Nikolaos Vakalis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila novih stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič in obstoječih stavb, pri katerih so 
emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali po možnosti 
enake nič. Države članice za nove stavbe 
postopoma določijo kot gradbeni 
standard, da so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije 
enake nič. Za obstoječe stavbe pa določijo 
cilje za minimalni odstotek, ki ga bodo te 
stavbe predstavljale leta 2020 glede na 
skupno število stavb in celotno uporabno 
tlorisno površino.

Or. en

Obrazložitev

Z izgradnjo vseh novih stavb tako, da bodo njihove emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali enake nič, bo možno hitreje doseči cilj dobre učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 329
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb s 
presežkom energije in takih, pri katerih so 
emisije ogljikovega dioksida in poraba 
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nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

primarne energije nizke ali enake nič. V 
njih bodo določeni cilji za minimalni 
odstotek, ki ga bodo te stavbe predstavljale 
leta 2020 glede na skupno število stavb in 
celotno uporabno tlorisno površino.

Or. en

Predlog spremembe 330
Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. V njih bodo določeni cilji za 
minimalni odstotek, ki ga bodo te stavbe 
predstavljale leta 2020 glede na skupno 
število stavb in celotno uporabno tlorisno 
površino.

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za povečanje števila stavb in 
ekoloških sosesk, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič. V njih bodo 
določeni cilji za minimalni odstotek, ki ga 
bodo te stavbe predstavljale leta 2020 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.

Or. fr

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je spodbujati nastanek ekoloških sosesk. Na lokalni ravni se 
resnično lahko oblikujejo sinergije med sektorji, da bi se kar najbolje izkoristili razpoložljivi 
viri – biomasa, geotermalna energija, uporaba toplote, ki nastane pri proizvodnji električne 
energije (soproizvodnja), toplote, ki je stranski produkt industrije, na primer – in spodbujale 
stavbe z nizko porabo primarne energije.
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Predlog spremembe 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene doseganja ciljev pri novih in 
prenovljenih stavbah, ki ustrezajo 
zahtevam za energetsko učinkovitost, 
nacionalni načrti določajo:
– volumetrične pobude v obliki 
prenosljivih "kreditov", ki se gradbeniku 
dodelijo za povečanje volumnov stavbe, 
uporabijo pa se za nove stavbe na istem 
območju;
– večje spodbude za zgodovinske stavbe, 
od tistih, določenih za nove in obstoječe 
stavbe;
– vzpostavitev sistema za izdajanje 
prenosljivih izkaznic upravnikom stavb 
kot priznanje za upravljanje, ki omogoča 
doseganje in ohranjanje dane ravni 
varčevanja z energijo. Nasprotno pa bi 
morali upravniki stavb, ki ne uspejo 
doseči in ohranjati določenih standardov 
energijske učinkovitosti, izkaznice 
pridobiti na trgu;
– znižanje komunalnih prispevkov;

– hitrejši in preprostejši postopki za 
odobritev načinov gradnje za stavbe ali 
področja, ki obsegajo izvajanje ukrepov za 
varčevanje z energijo;
– znižanje obdavčitve nepremičnin.

Or. it

Obrazložitev

V nacionalnih načrtih morajo biti opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev, ki izpolnjujejo 
zahteve za energijsko učinkovitost za nove stavbe in stavbe v prenovi.



PE421.132v02-00 84/105 AM\772875SL.doc

SL

Predlog spremembe 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) industrijska območja. 

Or. it

Obrazložitev

V Evropi je veliko zastarelih industrijskih objektov. Države članice bi morale zagotoviti 
spodbude za njihovo opuščanje in rušenje, s čimer bi pridobili nove prostore z večjo 
energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice glede na točko (ca) 
zagotovijo spodbude pri opuščanju 
zastarelih industrijskih objektov za 
zasebne in/ali javne lastnike, ki želijo 
preseliti svoje dejavnosti v nove 
energetsko bolj učinkovite objekte, in 
sicer opredelijo primerne predele ali 
zemljišča (glede na njihovo infrastrukturo 
in/ali prisotnost storitev) kot območja za te 
obnovljene proizvodne objekte. Ravno 
tako morajo države članice navesti 
terciarne, proizvodne in komercialne 
predele in zemljišča, kjer je najprimerneje 
združiti gradnjo stavb z nizkimi potrebami 
po energiji.

Or. it
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Obrazložitev

V Evropi je veliko zastarelih industrijskih objektov. Države članice bi morale zagotoviti 
spodbude za njihovo opuščanje in rušenje, s čimer bi pridobili nove prostore z večjo 
energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe 334
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da njihove 
lastne stavbe in stavbe javnih ali poljavnih 
organov postanejo predstavitveni projekti 
za uporabo energetske učinkovitosti in 
energije iz obnovljivih virov, od leta 2012 
naprej pa za te stavbe veljajo standardi za 
presežek energije.

Or. en

Predlog spremembe 335
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od leta 2012 naprej za 
nove stavbe dejavno spodbujajo standarde 
za presežek energije.

Od leta 2015 naprej države članice za vse 
stavbe, na katerih poteka večja prenova, 
predpišejo odstotek energetske potrebe, ki 
jo je treba pokriti iz obnovljivih 
energetskih virov.

Or. en
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Predlog spremembe 336
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali 
enake nič;

a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih je končna poraba energije 
nizka ali enaka nič;

b) vmesne cilje, izražene kot odstotek, ki 
ga bodo te stavbe predstavljale leta 2015 
glede na skupno število stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.

c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

c) informacije o sprejetih ukrepih za 
promocijo teh stavb.

Or. de

Obrazložitev

Za porabnika je pomembna končna poraba energije, saj lahko samo to odčita na števcu. Pri 
tem je vseeno, ali je elektrika pridobljena iz obnovljivih virov energije ali v jedrski elektrarni. 
Enako velja za plin, ki ga je mogoče pridobivati tudi iz odpadkov. Nizkoenergijske hiše 
morajo biti tako tudi zasnovane, saj so dela, ki bi bila potrebna kasneje, zelo draga. Zato je 
treba iz področja uporabe izvzeti prenovljene stavbe. Ravno tako ni mogoče določiti 
konkretnih odstotkov, če se ne želi preiti na plansko gospodarstvo.

Predlog spremembe 337
Alyn Smith

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 2. Države članice z zadevnimi lokalnimi in 
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drugim vključuje naslednje elemente: nacionalnimi organi pripravijo nacionalni 
načrt iz odstavka 1, ki med drugim 
vključuje naslednje elemente:

Or. en

Obrazložitev

Sodelovati morajo lokalni in regionalni organi.

Predlog spremembe 338
Eluned Morgan

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 zahteva 
posvetovanje organov javnega sektorja in 
drugih ustreznih zainteresiranih strani in
med drugim vključuje naslednje elemente:

Or. en

Obrazložitev

Preglednost in ustrezno posvetovanje sta bistvena za zagotovitev uspešnega vodstva javnega 
sektorja, kar je namen predloga prenovljene direktive.   Zainteresirane strani imajo izkušnje 
in strokovno znanje iz prve roke za oceno tehnične izvedljivosti načrtovanih ukrepov in lahko 
prispevajo pomemben vpogled v razvoj učinkovitejšega in dolgotrajnejšega izboljšanja 
energetske učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 339
Roberts Zīle

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 med 
drugim vključuje naslednje elemente:

2. Nacionalni načrt iz odstavka 1 se 
pripravi ob sodelovanju z lokalnimi in 
regionalnimi organi in med drugim 
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vključuje naslednje elemente:

Or. en

Obrazložitev

 Glede na posebno vlogo lokalnih in regionalnih javnih organov pri razvoju teh stavb je treba 
v direktivi določiti, da sodelujejo pri pripravi nacionalnih načrtov.

Predlog spremembe 340
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali 
enake nič;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na oceno učinka Komisije se opredelitve in metodologija izračuna za stavbe, pri 
katerih so poraba energije in emisije ogljikovega dioksida nizke ali enake nič, precej 
razlikujejo med državami članicami EU. Skupna opredelitev bi lahko pripomogla k hitrejšemu 
izvajanju standardov v EU za stavbe, pri katerih so poraba energije in emisije ogljikovega 
dioksida nizke.

Predlog spremembe 341
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredelitev stavb s strani držav članic, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali enake 

(a) opredelitev stavb s presežkom energije
s strani držav članic in stavb, pri katerih so 
emisije ogljikovega dioksida in poraba 
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nič; primarne energije nizke ali enake nič;

Or. en

Predlog spremembe 342
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) geografske informacije na nacionalni 
in regionalni ravni o obstoječih 
inštalacijah za energijo iz obnovljivih 
virov na stavbah oziroma vgrajenih v 
stavbe na kraju samem;

Or. en

Predlog spremembe 343
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) informacije o odstotkih javnih in 
poljavnih stavb, ki dosegajo standarde o 
presežku energije, ter javnih in poljavnih 
stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije 
nizke ali enake nič;

Or. en



PE421.132v02-00 90/105 AM\772875SL.doc

SL

Predlog spremembe 344
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES. Komisija lahko tri mesece po 
tem, ko jo država članica obvesti o 
nacionalnem načrtu, na podlagi, da 
obstoječ načrt ne vsebuje vseh potrebnih 
odločb, zahteva, da država članica 
posreduje spremenjen načrt. V tem 
primeru država članica predlaga 
spremembe, ki jih mora Komisija sprejeti, 
preden se sprejme načrt.

Or. en

Predlog spremembe 345
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji vsaka 
tri leta poročale o napredku pri izvajanju 
svojih nacionalnih načrtov. Nacionalni 
načrti in poročila o napredku se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

3. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale 
nacionalne načrte iz odstavka 1 ter ji 
vsakih pet let poročale o napredku pri 
izvajanju svojih nacionalnih načrtov. 
Nacionalni načrti in poročila o napredku se 
lahko vključijo v akcijske načrte o 
energijski učinkovitosti iz člena 14(2) 
Direktive 2006/32/ES.
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Or. de

Obrazložitev

Zadostuje obveznost poročanja vsakih pet let.

Predlog spremembe 346
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija določi skupna načela za
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija določi skupno opredelitev 
stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali enake nič.

Or. en

Obrazložitev

Glede na oceno učinka s strani Komisije se opredelitve in metodologija izračuna za stavbe, 
pri katerih so poraba energije in emisije ogljikovega dioksida nizke ali enake nič, precej 
razlikujejo med državami članicami EU. Skupna opredelitev bi lahko pripomogla k hitrejšemu 
izvajanju standardov v EU za stavbe, pri katerih so poraba energije in emisije ogljikovega 
dioksida nizke.

Predlog spremembe 347
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb s presežkom energije in
stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali enake nič.
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Or. en

Predlog spremembe 348
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih je končna 
poraba energije nizka ali enaka nič.

Or. de

Obrazložitev

Za porabnika ni bistvena poraba primarne energije, ampak končna poraba energije, saj lahko 
samo to odčita na števcu. Pri tem je vseeno, ali je elektrika pridobljena iz obnovljivih virov 
energije ali v jedrski elektrarni. Enako velja za plin, ki ga je mogoče pridobivati tudi iz 
odpadkov.

Predlog spremembe 349
Dominique Vlasto

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Numerični indikator emisij CO2 se 
izračuna v skladu s Prilogo I.

Or. fr

Obrazložitev

Upoštevati je treba enotni numerični indikator emisij CO2, kot je naveden v Prilogi I, da bi 
zagotovili skladnost in določili usklajene opredelitve takšnih stavb.
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Predlog spremembe 350
Anni Podimata

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. Komisija na podlagi tega poročila 
oblikuje strategijo in po potrebi predlaga 
ukrepe za povečanje števila teh stavb.

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb s 
presežkom energije in stavb, pri katerih so 
emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali enake nič. 
Komisija na podlagi tega poročila oblikuje 
strategijo in po potrebi predlaga ukrepe za 
povečanje števila teh stavb.

Or. en

Predlog spremembe 351
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. Komisija na podlagi tega poročila 
oblikuje strategijo in po potrebi predlaga 
ukrepe za povečanje števila teh stavb.

5. Komisija objavi poročilo o napredku 
držav članic pri povečanje števila stavb, pri 
katerih je končna poraba energije nizka 
ali enaka nič. Komisija na podlagi tega 
poročila oblikuje strategijo in po potrebi 
predlaga ukrepe za povečanje števila teh 
stavb.

Or. de

Obrazložitev

Za porabnika ni bistvena poraba primarne energije, ampak končna poraba energije, saj lahko 
samo to odčita na števcu. Pri tem je vseeno, ali je elektrika pridobljena iz obnovljivih virov 
energije ali v jedrski elektrarni. Enako velja za plin, ki ga je mogoče pridobivati tudi iz 
odpadkov.
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Predlog spremembe 352
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija državam članicam z 
neporabljenimi viri iz kohezijskega 
sklada, ki so v celoti izkoristile sredstva, ki 
so jim bila dodeljena v okviru Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, vključno s 
sredstvi, namenjenimi stanovanjskim 
zgradbam, odobri prenos dela 
neporabljenih strukturnih sredstev 
regijam, in sicer za naložbe v obnovo 
stavb, ki izpolnjujejo zahteve glede 
energetske učinkovitosti in omogočajo 
večjo uporabo obnovljivih virov energije v 
stavbah.

Or. pl

Obrazložitev

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so se razdelila posameznim regijam in so 
večinoma že porabljena. To pa ne velja za sredstva strukturnih skladov, ki so med drugim 
namenjena za večjo kohezijo na področju okolja in infrastrukture v Evropi. Obnovitvena dela 
in nadgrajevanje toplotnih sistemov v stavbah so v celoti skladna z ukrepi za varovanje 
okolja, ki se izvajajo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 353
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Finančna podpora

1. Komisija do 30. junija 2009 poda 
ustrezne predloge o vzpostavitvi finančnih 
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mehanizmov za podporo izvajanju zahtev 
iz členov 5 do 9. Ti predlogi vsebujejo:
(a) določitev količine sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
se lahko uporabi za podporo naložbam v 
energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov v skladu s členom 7 
Uredbe (ES) št. 1080/2006. Količina teh 
sredstev znaša najmanj 15 % celotnih 
sredstev;
(b) razširitev upravičenosti projektov 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – vsaj toliko, 
da postanejo vse države članice 
upravičene do sredstev za izboljšave v 
energetski učinkovitosti stavb in uporabi 
energije iz obnovljivih virov;
(c) uporabo drugih sredstev Skupnosti za 
podporo raziskavam in razvoju, 
informacijskim kampanjam ali 
usposabljanju v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo;
(d) delno uporabo finančne pomoči v 
skladu z načrtom EU za oživitev 
gospodarstva, zlasti z uredbo ES 
št. xx/xxxx Evropskega parlamenta in 
Sveta o vzpostavitvi programa za podporo 
oživitvi gospodarstva z dodelitvijo 
finančne pomoči Skupnosti energetskim 
projektom, da se vzpostavi multimilijardna 
jamstvena shema za posojila z nizko 
obrestno mero za energetsko učinkovitost 
in energijo iz obnovljivih virov, zlasti v 
stavbnem sektorju; 
(e) uporabo programa Inteligentna 
energija – Evropa za vzpostavitev, zlasti s 
tehnično podporo, potrebnih struktur 
znanja, ki se osredotočajo zlasti na 
evropska mesta in regije;
(f) vzpostavitev sklada za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, ki 
ga ustanovijo Evropska komisija, 
Evropska investicijska banka in po potrebi 
države članice, da bi do leta 2020 zbrali 
dodatna javna sredstva in zasebne naložbe 
za projekte srednjega in malega obsega v 
zvezi z energetsko učinkovitostjo in 
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obnovljivimi viri energije, ki se bodo v 
državah članicah izvajali za namene 
izvajanja te direktive;
(e) znižanje ali odprava DDV za storitve in 
proizvode, povezane z izboljšavami 
energetske učinkovitosti stavb, ter za 
storitve in proizvode energije iz 
obnovljivih virov. 
2.  Države članice izvajajo enega ali več 
mehanizmov finančne podpore.
3. Finančne ali davčne spodbude 
podpirajo izvajanje priporočil iz 
energetske izkaznice.

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti od kod se bodo črpala sredstva za naložbe v stavbe, ki so potrebne.

Predlog spremembe 354
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Finančna podpora

1. Komisija do 30. junija 2010 poda 
primerne predloge za vzpostavitev 
finančnih mehanizmov za podporo pri 
izvajanju zahtev iz členov 5 do 9. Ti 
predlogi vsebujejo:
(a) povečanje največje količine sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
se lahko uporabi za podporo naložbam v 
energetsko učinkovitost, vključno z 
daljinskim ogrevanjem in hlajenjem, in 
obnovljivo energijo v skladu s členom 7 
Uredbe (ES) št. 1080/2006. Ta največja 
količina znaša najmanj 15 % celotnih 
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sredstev;
(b) razširitev upravičenosti projektov 
energetske učinkovitosti, vključno z 
daljinskim ogrevanjem in hlajenjem, in 
obnovljive energije do sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj –
vsaj toliko, da postanejo vse države 
članice upravičene do sredstev za 
izboljšave v energetski učinkovitosti stavb
in uporabi obnovljive energije;
(c) delno uporabo drugih sredstev 
Skupnosti za podporo raziskavam in 
razvoju, informacijskim kampanjam ali 
usposabljanju v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo;
(d) vzpostavitev sklada za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, ki 
ga ustanovijo Evropska komisija, 
Evropska investicijska banka in države 
članice, da bi do leta 2020 zbrali javna 
sredstva in zasebne naložbe za projekte 
energetske učinkovitosti in obnovljive 
energije, ki se v državah članicah izvajajo 
za namene izvajanja te direktive;
(e) znižanje DDV za storitve in proizvode, 
povezane z izboljšavami energetske 
učinkovitosti stavb.
2.  Države članice izvajajo enega ali več 
mehanizmov finančne podpore iz 
Priloge V. V energetskih izkaznicah iz 
člena 10 je navedeno, kateri mehanizmi so 
na voljo za financiranje izvajanja 
priporočil za stroškovno učinkovito 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
zadevnih stavb.
3. Finančne ali davčne spodbude 
podpirajo izvajanje priporočil iz 
energetske izkaznice.
4. Komisija in države članice pri izvajanju 
zahtev iz odstavkov 1 in 2 zlasti izvajajo 
ukrepe za podporo naložbam v izboljšanje 
energetske učinkovitosti za tiste, ki jim 
grozi pomanjkanje energije, vključno s 
pogodbenim zagotavljanjem prihranka 
energije.

Or. en
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Obrazložitev

V okviru finančne podpore se mora predlog spremembe posebej sklicevati na daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki bosta imela pomembno vlogo pri gradnji stavb z učinkovitejšo 
uporabo virov.

Predlog spremembe 355
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Financial Support

1. By 30 June 2010 the Commission shall 
bring forward appropriate proposals to 
establish financial mechanisms to support 
the implementation of the requirements  
laid down in Articles 5 to 9. These 
proposals shall include:
(a) an increase to the maximum amount 
of the European Regional Development 
Fund allocation that can be used to 
support energy efficiency including 
district heating and cooling and 
renewable energy investments under 
Article 7 of Regulation (EC) No 
1080/2006. This maximum shall be raised 
to at least 15% of the total allocation;
(b) an extension of the eligibility of energy 
efficiency including district heating and 
cooling and renewables projects for 
contributions from the European 
Regional Development Fund - at the very 
least so that all Member States become 
eligible for funding for energy efficiency 
improvements and renewable energy for 
housing;
(c) use of other Community funds to 
support research and development, 
information campaigns or training related 
to energy efficiency; 
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(d) the establishment, by the European 
Commission, the European Investment 
Bank and Member States, of an Energy 
Efficiency and Renewable Energy Fund, 
with the aim of mobilising, until 2020, 
public money and private investment for 
energy efficiency and renewable energy 
projects implemented within Member 
Statse for the purposes of implementation 
of this Directive;
(e) reduced VAT for services and products 
related to the improvement of the energy 
efficiency of buildings.
2. Member States shall implement one or 
more of the financial support mechanisms 
listed in Annex V. The energy 
performance certificates referred to in 
Article 10 shall indicate which 
mechanisms are available to finance 
implementation of the recommendations 
for the cost effective improvement of the 
energy performance of the building 
concerned.
3. Financial or fiscal incentives shall 
support the execution of the 
recommendations included in the energy 
performance certificate.
4. In implementing the requirements 
under paragraphs 1 and 2, the 
Commission and Member States shall, in 
particular, implement measures aimed at 
supporting investments in energy 
efficiency improvements for those at risk 
of energy poverty, including Energy 
Performance Contracting.

Or. xm

Obrazložitev

Der Vorschlag der Berichterstatterin zu einem neuen Artikel wird unterstützt, jedoch sollte 
dieser unter Punkt 1 a und b um Fernwärme und -kälte ergänzt werden. Fernwärme und -
kälte spielen für die Entwicklung von energieeffizienten Gebäuden eine wichtige Rolle.
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Predlog spremembe 356
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Finančna podpora

1. Komisija do 30. junija 2010 poda 
ustrezne predloge za vzpostavitev 
finančnih mehanizmov za podporo pri 
izvajanju zahtev iz členov 5 do 9. Ti 
predlogi vsebujejo:
(a) povečanje največje količine sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
se lahko uporabi za podporo naložbam v 
energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov v skladu s členom 7 
Uredbe (ES) št. 1080/2006. Ta največja 
količina znaša najmanj 15 % celotnih 
sredstev;
(b) razširitev upravičenosti projektov 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – vsaj toliko, 
da postanejo vse države članice 
upravičene do sredstev za izboljšave v 
energetski učinkovitosti stavb in uporabi 
energije iz obnovljivih virov;
(c) uporabo drugih sredstev Skupnosti za 
podporo raziskavam in razvoju, 
informacijskim kampanjam ali 
usposabljanju v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo;
(d) vzpostavitev sklada za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, ki 
ga ustanovijo Evropska komisija, 
Evropska investicijska banka in države 
članice, da bi do leta 2020 zbrali javna 
sredstva in zasebne naložbe za projekte 
energijske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije, ki se v državah članicah 
izvajajo za namene izvajanja te direktive;
(e) znižanje DDV za storitve in proizvode, 
povezane z izboljšavami energetske 
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učinkovitosti stavb.
2.  Države članice izvajajo enega ali več 
mehanizmov finančne podpore iz 
Priloge V. V energetskih izkaznicah iz 
člena 10 je navedeno, kateri mehanizmi so 
na voljo za financiranje izvajanja 
priporočil za stroškovno učinkovito 
izboljšanje energetske učinkovitosti 
zadevnih stavb.
3. Finančne ali davčne spodbude 
podpirajo izvajanje priporočil iz 
energetske izkaznice.
4. Komisija in države članice pri izvajanju 
zahtev iz odstavkov 1 in 2 zlasti izvajajo 
ukrepe za podporo naložbam v izboljšanje 
energetske učinkovitosti za tiste, ki jim 
grozi stanovanjsko pomanjkanje energije, 
vključno s pogodbenim zagotavljanjem 
prihranka energije.

Or. en

Obrazložitev

Namesto poročevalčevega izraza „pomanjkanje energije“ priporočamo izraz „stanovanjsko 
pomanjkanje energije“, da bi se izognili zmedi glede uporabe izraza za pomanjkanje dostopa 
do energetske infrastrukture, kar občasno imenujemo pomanjkanje energije.

Predlog spremembe 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Finančna podpora

1. Komisija do 30. junija 2010 poda 
primerne predloge za vzpostavitev 
finančnih mehanizmov za podporo pri 
izvajanju zahtev iz členov 5 do 9. Ti 
predlogi vsebujejo:
(a) povečanje največje količine sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
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se lahko uporabi za podporo naložbam v 
energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov v skladu s členom 7 
Uredbe (ES) št. 1080/2006. Ta največja 
količina znaša najmanj 15 % celotnih 
sredstev;
(b) razširitev upravičenosti projektov 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije do sredstev iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj – vsaj toliko, 
da postanejo vse države članice 
upravičene do sredstev za izboljšave v 
energetski učinkovitosti stavb in uporabi 
energije iz obnovljivih virov;
(c) uporabo drugih sredstev Skupnosti za 
podporo raziskavam in razvoju, 
informacijskim kampanjam ali 
usposabljanju v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo;
(d) večjo dostopnost do posojil Evropske 
investicijske banke, vključno z znižanjem 
najnižjega praga 25 milijonov EUR za ta 
posojila, da bi zbrali javna sredstva in 
zasebne naložbe za projekte energetske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih 
virov, ki se v državah članicah izvajajo za 
namene izvajanja te direktive;
(e) znižanje DDV za storitve in proizvode, 
povezane z izboljšavami energetske 
učinkovitosti stavb, ter za storitve in 
proizvode za spodbujanje uporabe 
energije iz obnovljivih virov.
2. Države članice izvajajo dva ali več 
mehanizmov finančne podpore v skladu s 
postopkom iz Priloge V. V energetskih 
izkaznicah iz člena 10 je navedeno, kateri 
mehanizmi so na voljo za financiranje 
izvajanja priporočil za stroškovno 
učinkovito izboljšanje energetske 
učinkovitosti zadevnih stavb.
3. Finančne ali davčne spodbude 
podpirajo izvajanje priporočil iz 
energetske izkaznice.
4. Komisija in države članice pri izvajanju 
zahtev iz odstavkov 1 in 2 zlasti izvajajo 
ukrepe za podporo naložbam v izboljšanje 
energetske učinkovitosti za tiste, ki jim 
grozi pomanjkanje energije, vključno s 
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pogodbenim zagotavljanjem prihranka 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Zelo ambiciozni cilji te direktive zahtevajo finančno podporo iz EU in samih držav članic. 
Države članice pa morajo biti tiste, ki odločijo kateri finančni mehanizmi so zanje mogoči in 
tudi najučinkovitejši.

Predlog spremembe 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Finančne spodbude in tržna 

intervencija
1. Države članice pripravijo nacionalna 
poročila o finančnih in davčnih 
spodbudah, ki so bile sprejete na 
nacionalni in podnacionalni ravni za 
spodbujanje večje energetske učinkovitosti 
novih in obstoječih stavb. Ta poročila 
vsebujejo načrte o nadaljnjem razvoju teh 
spodbud.
2. Države članice pripravijo nacionalna 
poročila o pravnih in tržnih ovirah za 
naložbe v energetsko učinkovitost novih in 
obstoječih stavb. Ta nacionalna poročila 
spremljajo podrobnosti ukrepov, ki so jih 
uvedle države članice, da bi zmanjšale te 
ovire.
3. Države članice nacionalne načrte iz 
odstavkov 1 in 2 vključijo v akcijske 
načrte energetske učinkovitosti iz 
člena 14(2) direktive 2006/32/ES in jih 
posredujejo Komisiji. Potem nadaljujejo s 
pošiljanjem svojih nacionalnih načrtov 
Komisiji vsaka tri leta.
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Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale poročati Komisiji o svojih prizadevanjih za spopadanje s tržnimi 
ovirami s povečanjem finančnih in davčnih spodbud lastnikom in najemnikom nepremičnin, 
da bi se lotili obnove obstoječih stavb za njihovo večjo energetsko učinkovitost ali za gradnjo 
novih, energetsko učinkovitih stavb.

Predlog spremembe 359
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a 
Odprava tržnih ovir

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za odpravo ovir v nacionalni 
zakonodaji o gradnji, najemnih razmerjih 
in spomeniškem varstvu ter za oblikovanje 
finančnih spodbud za naložbe za večjo 
energijsko učinkovitost v nove in 
obstoječe stavbe.
2. Države članice bodo najpozneje do 30. 
junija 2011 Komisiji posredovale načrte iz 
odstavka 1 ter ji vsaka tri leta poročale o 
napredku pri izvajanju svojih nacionalnih 
načrtov. Nacionalni načrti in poročila o 
napredku se lahko priložijo akcijskim 
načrtom o energetski učinkovitosti iz 
člena 14(2) Direktive 2006/32/ES.

Or. de

Obrazložitev

Države članice je treba pozvati, naj oblikujejo dodatne finančne spodbude, na primer v 
davčni zakonodaji, ter naj odpravijo obstoječe ovire v zakonodaji o gradnji, najemnih 
razmerjih in spomeniškem varstvu. To je med drugim pomembno tudi za zahteve za 
energetsko učinkovito posodobitev in veljavne predpise za prenovo spomeniško zaščitenih 
stavb.
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Predlog spremembe 360
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Odprava tržnih ovir

1. Države članice pripravijo nacionalne 
načrte za odpravo ovir v nacionalni 
zakonodaji o gradnji in najemnih 
razmerjih ter za oblikovanje finančnih 
spodbud za naložbe za večjo energijsko 
učinkovitost v nove in obstoječe stavbe.
2. Države članice Komisiji najkasneje do 
30. junija 2011 posredujejo nacionalne 
načrte iz odstavka 1 ter ji vsakih pet let 
poročajo o napredku pri izvajanju svojih 
nacionalnih načrtov. Nacionalni načrti in 
poročila o napredku se lahko priložijo 
akcijskim načrtom o energetski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.

Or. de

Obrazložitev

Na ta način se zagotovi, da se države članice lahko učijo druga od druge ter izmenjujejo 
izkušnje o uspehu sistemov za spodbude. Glede na dolgotrajno načrtovanje in izvedbo 
zadostuje obveznost poročanja vsakih pet let. Poleg tega je treba opredeliti in odpraviti tržne 
ovire.
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