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PR_COD_Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb 
(prenovitev)
(KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Postopek soodločanja – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0780),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0413/2008),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 3. februarja 2009, naslovljenega na 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko v skladu z odstavkom 3 člena 80a poslovnika,

– ob upoštevanju členov 80 in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora 
za pravne zadeve (A6-0000/2009),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 
pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije in kakor je bil spremenjen v 
nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Stavbe vplivajo na dolgoročno porabo 
energije. Zato morajo nove stavbe 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti, prilagojene 
lokalnim klimatskim razmeram.  Ker se 
običajno ne raziščejo vse možnosti za 
uporabo alternativnih sistemov oskrbe z 
energijo, je treba upoštevati tehnično, 
okoljsko in ekonomsko izvedljivost 
alternativnih sistemov oskrbe , ne glede na 
velikost stavb.

(13) Stavbe vplivajo na dolgoročno porabo 
energije. Zato morajo nove stavbe 
izpolnjevati minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti, prilagojene 
lokalnim klimatskim razmeram. Ker se 
običajno ne raziščejo vse možnosti za 
uporabo alternativnih sistemov oskrbe z 
energijo, je treba upoštevati tehnično, 
okoljsko in ekonomsko izvedljivost 
alternativnih sistemov oskrbe za nove 
stavbe in stavbe v večji prenovi ter za 
posodobitev daljinskega ogrevanja za 
izboljšanje energijske učinkovitosti ali 
povečanje uporabe obnovljivih virov 
energije, ne glede na velikost stavb.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivost alternativnih sistemov oskrbe 
z energijo za nove stavbe in stavbe v večji prenovi ter za posodobitev daljinskega ogrevanja 
za izboljšanje energijske učinkovitosti ali uporabo obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Potrebni so ukrepi za povečanje 
števila stavb, ki ne izpolnjujejo samo 
sedanjih minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ampak so še bolj 
energijsko učinkovite. Države članice 
morajo zato pripraviti nacionalne načrte za 
povečanje števila stavb, pri katerih so 
emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali enake nič, ter o 

(15) Potrebni so ukrepi za povečanje 
števila stavb, ki ne izpolnjujejo samo 
sedanjih minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, ampak so še bolj 
energijsko učinkovite. Države članice 
morajo zato pripraviti nacionalne načrte za 
povečanje števila stavb, pri katerih so 
emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali nične, ter o njih 

Adlib Express Watermark



PR\763315SL.doc 7/12 PE418.275v01-00

SL

njih redno poročati Komisiji. redno poročati Komisiji. Komisija mora do 
30. junija 2010 predložiti zakonodajne 
predloge o vzpostavitvi enotne 
metodologije za opredelitev stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake 
nič, ki bi morala upoštevati regionalne 
vremenske razmere. Evropska komisija, 
Evropska investicijska banka in države 
članice morajo do 30. junija 2010 
ustanoviti sklad za energijsko učinkovitost 
in obnovljive vire energije, s katerim bi 
podprli postopno povečanje deleža novih 
stavb, ki ustrezajo temu standardu, do leta 
2020.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev enotne metodologije za opredelitev stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke ali enake nič. Komisija mora do 30. junija 2010 
predložiti zakonodajne predloge o vzpostavitvi enotne metodologije za opredelitev takšnih 
stavb z upoštevanjem regionalnih vremenskih razmer ter o ustanovitvi sklada za energijsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, s katerim bi podprli postopno povečanje deleža novih 
stavb, ki ustrezajo temu standardu.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi bile zahteve glede minimalne 
energijske učinkovitosti stavb, pri katerih 
so emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali enake nič, 
učinkovite, jih je treba podpreti z zadostno 
finančno podporo javnim organom, 
podjetjem in gospodinjstvom. Komisija 
mora predložiti dodatne zakonodajne 
predloge na tem področju, zlasti v zvezi z 
uporabo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in znižanjem DDV na proizvode in 
storitve, ki so povezani z energijsko 
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učinkovitostjo. Države članice je treba 
spodbujati k oblikovanju nacionalnih 
programov za podporo ukrepom 
energijske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je zadostna finančna podpora za podjetja in gospodinjstva, zlasti  v zvezi z uporabo 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in znižanjem DDV na proizvode in storitve, ki so 
povezani z energijsko učinkovitostjo. Države članice je treba spodbujati k oblikovanju 
nacionalnih programov za podporo ukrepom energijske učinkovitosti.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Morebitni kupec in najemnik stavbe 
ali njenih delov morata z energetsko 
izkaznico stavbe dobiti pravilne 
informacije o energijski učinkovitosti 
stavbe ter praktični nasvet za njeno 
izboljšanje. Izkaznica mora poleg tega 
zagotoviti informacije o dejanskem vplivu 
ogrevanja in hlajenja na energetske potrebe 
stavbe, njeni porabi primarne energije in 
emisijah ogljikovega dioksida.

(17) Morebitni kupec in najemnik stavbe 
ali njenih delov morata z energetsko 
izkaznico stavbe dobiti pravilne 
informacije o energijski učinkovitosti 
stavbe ter praktični nasvet za njeno 
izboljšanje. Izkaznica mora poleg tega 
zagotoviti informacije o dejanskem vplivu 
ogrevanja in hlajenja na energetske potrebe 
stavbe, njeni porabi primarne energije in 
emisijah ogljikovega dioksida. Lastniki 
stavb morajo imeti možnost kadar koli 
zahtevati energetsko certificiranje ali 
posodobitev energetske izkaznice, ne le 
takrat, ko se stavbe dajo v najem, prodajo 
ali prenovijo.

Or. en

Obrazložitev

Energetska izkaznica mora biti na voljo ne le, ko se stavba ali njen del da v najem, prenovi ali 
proda, temveč tudi na zahtevo.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Javni organi morajo dati zgled in 
izvajati priporočila iz energetske izkaznice 
v času njene veljavnosti. Države članice 
morajo v svoje nacionalne načrte vključiti 
ukrepe za podporo javnim organom, da 
med prvimi uvedejo izboljšave glede 
energijske učinkovitosti in izvajajo 
priporočila iz energetske izkaznice v času 
njene veljavnosti. Države članice se 
morajo pri oblikovanju svojih nacionalnih 
načrtov posvetovati s predstavniki 
lokalnih in regionalnih oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi morajo dati zgled in izvajati priporočila iz energetskih izkaznic. Države članice 
morajo v svoje nacionalne načrte vključiti ukrepe, s katerimi bodo javne organe podprli pri 
tem in pri zgodnjem uvajanju izboljšav v zvezi z energijsko učinkovitostjo. Države članice se 
morajo pri oblikovanju nacionalnih načrtov posvetovati s predstavniki lokalnih in regionalnih 
oblasti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Stavbe , ki jih uporabljajo javni 
organi, in stavbe, v katerih se pogosto 
zadržuje javnost, lahko služijo kot vzgled s 
tem, da kažejo upoštevanje okoljskega in 
energetskega vidika, in zato bi bilo treba za 
te stavbe zahtevati redno energetsko 
certificiranje. Posredovanje informacij o 
energijski učinkovitosti javnosti je treba 
okrepiti z javnim prikazom teh energetskih 

(18) Stavbe , ki jih uporabljajo javni 
organi, in stavbe, v katerih se pogosto 
zadržuje javnost, lahko služijo kot vzgled s 
tem, da kažejo upoštevanje okoljskega in 
energetskega vidika, in zato bi bilo treba za 
te stavbe zahtevati redno energetsko 
certificiranje. Posredovanje informacij o 
energijski učinkovitosti javnosti je treba 
okrepiti z javnim prikazom teh energetskih 
izkaznic. Komisija mora oblikovati enotno 
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izkaznic. evropsko oznako „energijsko 
najučinkovitejša stavba“, ki bi bila 
prikazana na stavbah, ki izpolnjujejo 
minimalne zahteve glede energijske 
učinkovitosti in izvajajo priporočila iz 
energetske izkaznice.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbujala minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti, mora Komisija oblikovati 
enotno evropsko oznako „energijsko najučinkovitejša stavba“, ki bi bila prikazana na 
stavbah, ki izpolnjujejo minimalne zahteve energijske učinkovitosti in izvajajo priporočila iz 
energetske izkaznice.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Zagotovitev vzajemnega priznavanja 
energetskih izkaznic, ki jih izdajo druge 
države članice, je lahko pomembno za 
razvoj čezmejnega trga finančnih in 
drugih storitev za podporo energijski 
učinkovitosti. Da bi to olajšali, mora 
Komisija vzpostaviti enotne minimalne 
standarde vsebine in prikazovanja 
izkaznic ter akreditacije strokovnjakov. 
Da bi bila priporočila lažje razumljiva, 
mora biti vsaka energetska izkaznica na 
voljo v jeziku lastnika in najemnika.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je vzajemno priznavanje energetskih izkaznic. Vsebina izkaznice mora biti berljiva 
in razumljiva najemniku in lastniku, da lahko ukrepata v skladu s priporočili, ki jih vsebuje.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Redno pregledovanje ogrevalnih in 
klimatskih sistemov s strani 
usposobljenega osebja prispeva skladno s 
tehničnimi specifikacijami k ohranjanju 
njihove pravilne nastavitve in na ta način 
zagotavlja optimalno delovanje z 
okoljskega, varnostnega in energetskega 
vidika. Celotni ogrevalni in klimatski 
sistem je treba med njegovim življenjskim 
ciklom in zlasti pred zamenjavo ali 
nadgradnjo neodvisno ocenjevati v rednih 
časovnih presledkih.

(20) Redno pregledovanje ogrevalnih in 
klimatskih sistemov s strani 
usposobljenega osebja prispeva skladno s 
tehničnimi specifikacijami k ohranjanju 
njihove pravilne nastavitve in na ta način 
zagotavlja optimalno delovanje z 
okoljskega, varnostnega in energetskega 
vidika. Celotni ogrevalni in klimatski 
sistem je treba med njegovim življenjskim 
ciklom in zlasti pred zamenjavo ali 
nadgradnjo neodvisno ocenjevati v rednih 
časovnih presledkih. Da bi lastnikom in 
najemnikom stavb zmanjšali upravno 
breme, morajo države članice zagotoviti, 
da bo vsaka energetska izkaznica 
vsebovala pregled ogrevalnih in 
klimatskih sistemov ter da bodo, kolikor je 
mogoče, ogrevalni in klimatski sistemi 
pregledani istočasno.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zmanjšati birokratske obremenitve lastnikov in najemnikov stavb.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Lokalne in regionalne oblasti so 
ključnega pomena za uspešno izvajanje te 
direktive. Z njihovimi predstavniki se je 
treba posvetovati o vseh vidikih izvajanja 
te direktive na nacionalni ali regionalni 
ravni. Lokalni načrtovalci in gradbeni 
inšpektorji morajo prejeti zadostne 
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smernice in vire za opravljanje potrebnih 
nalog.

Or. en

Obrazložitev

Lokalne in regionalne oblasti so ključnega pomena za uspešno izvajanje te direktive. Z 
njihovimi predstavniki se je treba posvetovati o vseh vidikih izvajanja te direktive na 
nacionalni ali regionalni ravni. Lokalni načrtovalci in gradbeni inšpektorji morajo prejeti 
zadostne smernice in vire za opravljanje potrebnih nalog.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da prilagodi nekatere dele 
splošnega okvira iz Priloge I tehničnemu 
napredku, uvede metodologije za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti in
določi splošna načela za opredelitev stavb, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali enake 
nič. Ker so navedeni ukrepi splošnega 
področja u p o r a b e  in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, morajo biti sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(23) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da prilagodi nekatere dele 
splošnega okvira iz Priloge I tehničnemu 
napredku, določi metodologije za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti ter
ob upoštevanju običajnih regionalnih 
vremenskih razmer in predvidenih 
sprememb takšnih vremenskih razmer 
skozi čas določi splošne minimalne 
standarde za opredelitev stavb, pri katerih 
so emisije ogljikovega dioksida in poraba 
primarne energije nizke ali nične. Ker so 
navedeni ukrepi splošnega področja 
uporabe in so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te direktive, morajo biti 
sprejeti v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora določiti metodologije za izračun stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti ter ob upoštevanju običajnih regionalnih vremenskih 
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razmer in predvidenih sprememb takšnih vremenskih razmer skozi čas določiti splošne 
minimalne standarde za opredelitev stavb, pri katerih so emisije ogljikovega dioksida in 
poraba primarne energije nizke ali enake nič.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a)„nova stavba“ pomeni stavbo, za 
katero je pridobljeno ustrezno dovoljenje 
za gradnjo po začetku veljavnosti te 
direktive; 

Or. en

Obrazložitev

Gradnja nove stavbe traja mesece/leta, zato je potrebna je opredelitev nove stavbe. 
Pomembno je uvesti nove zahteve za stavbe, za katere je pridobljeno ustrezno dovoljenje za 
gradnjo po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „ovoj stavbe“ pomeni elemente stavbe, 
ki ločujejo njeno notranjost od zunanjega 
okolja, vključno z okni, stenami, temelji, 
kletno ploščo, stropom, streho in izolacijo;

(5) „ovoj stavbe“ pomeni elemente stavbe, 
ki ločujejo njeno notranjost od zunanjega 
okolja, vključno z okni, osenčenjem,
stenami, temelji, kletno ploščo, stropom, 
streho in izolacijo;

Or. en

Obrazložitev

Senčni elementi so zelo pomembni za energijsko učinkovitost in zmanjšanje porabe primarne 
energije.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se prenavlja več kot 25 % površine 
ovoja stavbe;

(b) se prenavlja več kot 25 % površine 
ovoja stavbe, kar ne vključuje dejavnosti v 
zvezi z rednim vzdrževanjem, na primer 
čiščenje ali pleskanje;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je izključiti dejavnosti, povezane z rednim vzdrževanjem, na primer čiščenje in 
pleskanje. Te dejavnosti lahko pokrijejo veliko površino ovoja stavbe, vendar z vidika 
energijske učinkovitosti ne morejo prispevati k izboljšanju.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) „pomanjkanje energije“ pomeni 
stanje, ko gospodinjstvo ne more plačevati 
računov za ogrevanje doma na 
sprejemljivo raven na podlagi priporočil 
Svetovne zdravstvene organizacije ali 
porabi več kot 10 % dohodka za takšne 
račune za ogrevanje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tehnično nujen zaradi opredelitve „pomanjkanja energije“, ki je 
omenjeno v predlogu spremembe 31. „Pomanjkanje energije“ pomeni stanje, ko 
gospodinjstvo ne more plačevati računov za ogrevanje doma na sprejemljivo raven na 
podlagi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije ali porabi več kot 10 % dohodka za 
takšne račune za ogrevanje.
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Predlog spremembe 15

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.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 16

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, da ne pride do možnih 
negativnih učinkov, kot sta nezadostna 
naravna osvetlitev ali neustrezno 
prezračevanje, in lokalne pogoje ter 
namembnost in starost stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da Komisija predlaga enotno metodologijo EU za izračunavanje minimalnih 
standardov, je pomembno, da ti standardi upoštevajo celoten spekter dejavnikov v zvezi z 
notranjimi klimatskimi razmerami, s pomočjo katerih bo mogoče določiti, kako prijetno je 
živeti in delati v stavbi.
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Predlog spremembe 17

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, ki se uporabljajo do 
največ tri leta, industrijske komplekse, 
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

Glede na to, da Komisija predlaga enotno metodologijo EU za izračunavanje minimalnih 
standardov – slednji bodo v številnih državah pripeljali do strožjih standardov – je treba 
ponovno preučiti in oceniti odstopanja od teh standardov. Poročevalka v zvezi s tem meni, da 
sta dve leti premalo v primeru začasne gradnje, ki je v uporabi samo med prenovo obstoječe 
(velike) stavbe.

Predlog spremembe 18

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

Sekundarna prebivališča ne smejo biti izvzeta, temveč morajo zanje veljati enake možnosti 
glede pogojev in pobud kot za primarna prebivališča.  Pri zgradbah, ki niso redno 
uporabljane, se lahko porabijo ogromne količine energije, tudi če se ne uporabljajo skozi vse 
leto, poleg tega pa je pred samo gradnjo stavbe težko predvideti, koliko mesecev bo dejansko 
uporabljana.
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Predlog spremembe 19

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 za vse stavbe, za katere 
je pridobljeno gradbeno dovoljenje po 
30. juniju 2012, 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

Obrazložitev

Ob upoštevanju stroškov vlaganja v izboljšave energijske učinkovitosti stavb je pomembno 
podpreti in dati pobude za skladnost z minimalnimi zahtevami glede energijske učinkovitosti, 
ki pripeljejo do rezultatov izračuna iz člena 5(2).

Predlog spremembe 20

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 2015 naprej 
pregledajo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, določenih v 
skladu z odstavkom 1 tega člena, ter
zagotovijo, da te zahteve pripeljejo do 
rezultatov izračuna iz člena 5(2).

Or. en

Obrazložitev

Države članice pet let po začetki veljavnosti te direktive pregledajo minimalnih zahtev glede 
energijske učinkovitosti, določenih v skladu z odstavkom 1 tega člena, ter zagotovijo, da te 
zahteve pripeljejo do rezultatov izračuna iz člena 5(2).
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Predlog spremembe 21

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 
primerjalno metodologijo za izračun 
stroškovno optimalnih ravni za minimalne 
zahteve glede energijske učinkovitosti 
stavb ali delov stavb. Pri primerjalni 
metodologiji se:

– se razlikuje med novimi in obstoječimi 
stavbami ter različnimi kategorijami stavb 
ter 
– upoštevajo različne podnebne razmere v 
različnih državah članicah in možne 
spremembe teh razmer v življenjski dobi 
zadevne stavbe ter
– določijo in utemeljijo predvidene cene 
energije.

Komisija se pri oblikovanju te 
metodologije posvetuje s predstavniki 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Primerjalna metodologija mora razlikovati med novimi in obstoječimi stavbami, upoštevati 
različne podnebne razmere v različnih državah članicah, možne spremembe teh razmer v 
življenjski dobi zadevne stavbe ter določiti in utemeljiti predvidene cene energije. Komisija se 
pri oblikovanju te metodologije posvetuje s predstavniki lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
oblasti.
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Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po potrebi vsakih pet let pregleda in 
posodobi primerjalno metodologijo.

Or. en

Obrazložitev

Pregled je potreben zato, da se upošteva tehnični napredek.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6

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

Pri novih stavbah države članice pred 
začetkom gradnje zagotovijo, da se 
upošteva tehnična, okoljska in ekonomska
izvedljivost alternativnih sistemov, med 
katerimi so:

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo države članice možnost oblikovati svojo celostno metodologijo, da se 
upošteva tehnična, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov.
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Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. junija 2010 poda ustrezne 
predloge za določitev smernic o opredelitvi 
pojma „tehnična, okoljska in ekonomska 
izvedljivost“ iz drugega pododstavka. 

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je glede na premik k bolj standardizirani metodologiji to načelo 
smiselno razširiti tudi na opredelitev „dosegljivosti“.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 Člen 7

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 ob menjavi ali 
nadgradnji tehničnih stavbnih sistemov 
ali njihovih delov 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 .
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Or. en

Obrazložitev

Pomembna je možnost, da se oceni energijska učinkovitost stavb ob menjavi ali nadgradnji 
delov tehničnega stavbnega sistema.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do 30. junija 2010 poda ustrezne 
predloge za določitev smernic o opredelitvi 
pojma „tehnično, funkcionalno in 
ekonomsko izvedljiv“ iz prvega 
pododstavka. 

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je glede na premik k bolj standardizirani metodologiji to načelo 
smiselno razširiti tudi na opredelitev „dosegljivosti“.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od 1. januarja 2015 pri 
načr tovanju  vsake večje prenove 
zagotovijo, da se upošteva tehnična, 
okoljska in ekonomska izvedljivost 
naslednjih alternativnih sistemov:
(a) decentralizirani sistemi oskrbe z 
energijo na podlagi obnovljivih virov 
energije, vključno s toplotnimi črpalkami;
(b) daljinski ali skupinski ogrevalni ali 
hladilni sistemi, kadar so na voljo, 
vključno s sistemi, ki v celoti ali delno 
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temeljijo na obnovljivi energiji;
(c) soproizvodnja.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga razširitev področja uporabe člena 6 na vse nove stavbe, zahteva po 
uporabi minimalnih standardov pa bo veljala za vse večje prenove; zato je smiselno, da ta 
zahteva velja za večje prenove in za nove stavbe. To je v skladu tudi z zahtevami iz direktive o 
obnovljivih virih energije.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 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 ali so s stavbami povezani ali so 
zasnovani za skupno uporabo več stavb. 
Določijo se zahteve za nove tehnične 
stavbne sisteme in njihove dele, njihovo 
nadomestitev in rekonstrukcijo.

Zahteve zlasti zajemajo naslednje 
komponente:

Zahteve zlasti 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) osvetljavo.

Or. en

Obrazložitev

Države članice določijo minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti za tehnične stavbne 
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sisteme, ki se namestijo v stavbe ali so s stavbami povezani ali so zasnovani za skupno 
uporabo več stavb. Določijo se zahteve za nove tehnične stavbne sisteme in njihove dele, 
njihovo nadomestitev in rekonstrukcijo, vključno z daljinskim in skupinskim ogrevanjem in 
hlajenjem.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice morajo po potrebi 
spodbujati vgradnjo aktivnih nadzornih 
sistemov, na primer avtomatizirani, 
nadzorni in spremljevalni sistemi, da se 
potrošnikom omogoči dostop do ustreznih 
informacij o njihovi porabi energije, da se 
omogoči visoko učinkovit nadzor 
izkoristka in časa, in sicer ročni nadzor 
in/ali z vgradnjo avtomatiziranih sistemov, 
ter da se zagotovi vir podatkov za izvajanje 
členov 3, 4, 5 in 10 ter Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva mora privesti do višje energijske učinkovitosti stavb in zmanjšanja porabe 
energije. Vgradnja aktivnih nadzornih sistemov, kot so avtomatizirani, nadzorni in 
spremljevalni sistemi, potrošnikom omogoča dostop do ustreznih informacij o njihovi porabi 
energije, da lahko izboljšajo svoje ravnanje pri porabi.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 Člen 9

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 nične
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1. Evropska unija do leta 2020 zmanjša 
porabo primarne energije za 20 % in 
poveča energijsko učinkovitost stavb za 
vsaj 20 %.
Države članice do leta 2020 zagotovijo, da 
imajo vse nove stavbe, ki pridobijo 
gradbeno dovoljenje, emisije ogljikovega 
dioksida in porabo primarne energije 
nizke ali enake nič.
V primeru novih stavb, ki imajo skupno 
uporabno tlorisno površino nad 250 m2 in 
ki jo uporabljajo javni organi, države 
članice zagotovijo, da imajo te stavbe do 
leta 2015 emisije ogljikovega dioksida in 
porabo 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.

Države članice pripravijo nacionalne načrte 
za izvajanje zahtev iz prvih treh 
pododstavkov, ter kjer je to stroškovno 
najučinkoviteje, za povečanje števila 
stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali nične. Te nacionalne načrte spremljajo 
nacionalni, regionalni in lokalni 
programi za podporo ukrepom energijske 
učinkovitosti, kot so davčne spodbude, 
finančni instrumenti ali znižanje DDV. 

Ločeni cilji se določijo za: V okviru nacionalnih načrtov se določijo
ločeni cilji in strategije za:

(a) nove in prenovljene stanovanjske
stavbe;

(a) nove stavbe za vsako kategorijo iz 
odstavka 5 v Prilogi 1;

(b) nove in prenovljene nestanovanjske
stavbe;

(b) obstoječe stavbe za vsako kategorijo iz 
odstavka 5 v Prilogi 1;

(c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi. (c) stavbe, ki jih uporabljajo javni organi, 
za katere se določi, kako naj z zgodnjim 
uvajanjem dajejo zgled.

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 
nične;
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(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 obvezujoče cilje za nove 
stavbe, izražene kot odstotek, ki ga bodo te 
stavbe predstavljale leta 2015 glede na 
skupno število novih stavb in celotno 
uporabno tlorisno površino.
(ba) podrobnosti o zahtevah, ki jih je 
država članica uveljavila 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 in 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 energijske 
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 lahko 
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 nakaže, 
da sprejema spremembe, ali zahteva 
nadaljnje specifične spremembe. Komisija 
in zadevna država članica sprejmeta vse 
razumne ukrepe, da v petih mesecih po 
prvem obvestilu dosežeta sporazum o 
nacionalnem načrtu.  Vsaka zamuda pri 
sprejemanju nacionalnega načrta zaradi 
tega postopka ne vpliva na dodeljevanje 
sredstev Skupnosti v zvezi s katerim koli 
projektom iz načr tov ,  vključno z 
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razporejanjem strukturnih skladov.
4. Komisija določi skupna načela za 
opredelitev stavb, pri katerih so emisije 
ogljikovega dioksida in poraba primarne 
energije nizke ali enake nič.

4. Komisija do 30. junija 2010 poda 
zakonodajne predloge o določitvi 
minimalnih standardov, ki jih države 
članice uporabljajo za opredelitev stavb, 
pri katerih so emisije ogljikovega dioksida 
in poraba primarne energije nizke ali 
nične, ob upoš tevan ju  običajnih 
regionalnih vremenskih razmer in 
predvidenih sprememb takšnih 
vremenskih razmer skozi čas.

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 2015 objavi poročilo o 
napredku držav članic pri povečanje števila 
stavb, pri katerih so emisije ogljikovega 
dioksida in poraba primarne energije nizke 
ali nične. Komisija na podlagi tega 
poročila oblikuje strategijo in po potrebi 
predlaga nadaljnje ukrepe za povečanje 
števila teh stavb.

Or. en

Obrazložitev

Komisija mora do 30. junija 2010 določiti minimalne standarde za opredelitev stavb, pri 
katerih so emisije ogljikovega dioksida in poraba primarne energije nizke ali nične, ob 
upoštevanju običajnih regionalnih vremenskih razmer.  Države članice morajo do leta 2020 
zagotoviti, da imajo vse nove stavbe emisije ogljikovega dioksida in porabo primarne energije 
nizke ali nične. države članice morajo oblikovati nacionalne načrte za povečanje števila 
takšnih stavb. Komisija mora do leta 2015 objaviti poročilo o napredku držav članic.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Finančna podpora

1. Komisija do 30. junija 2010 poda 
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primerne predloge o vzpostavitvi 
finančnih mehanizmov za podporo 
izvajanju zahtev iz členov 5–9. Ti predlogi 
vsebujejo:
(a) povečanje največje količine sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 
se lahko uporabi za podporo naložbam v 
energijsko učinkovitost in obnovljivo 
energijo v skladu s členom 7 Uredbe (ES) 
št. 1080/2006. Ta največja količina znaša 
najmanj 15 % celotnih sredstev;
(b) razširitev upravičenosti projektov 
energijske učinkovitosti in obnovljive 
energije do sredstev iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj – vsaj toliko, da 
postanejo izboljšave v energijski 
učinkovitosti stavb in uporaba obnovljive 
energije v vseh državah članicah 
upravičene do sredstev;
(c) uporabo drugih sredstev Skupnosti za 
podporo raziskavam in razvoju, 
informacijskim kampanjam ali 
usposabljanju v zvezi z energijsko 
učinkovitostjo;
(d) vzpostavitev sklada za energijsko 
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 obnovljive 
energije, ki se v državah članicah izvajajo 
za namene izvajanja te direktive;
(e) znižanje DDV za storitve in proizvode, 
povezane z izboljšavami energijske 
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 energijske učinkovitosti 
zadevnih stavb.
3. Finančne ali davčne spodbude 
podpirajo izvajanje priporočil iz 
energetske izkaznice.
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4. Komisija in države članice pri izvajanju 
zahtev iz odstavkov 1 in 2 zlasti izvajajo 
ukrepe za podporo naložbam v izboljšanje 
energijske učinkovitosti za tiste, ki jim 
grozi pomanjkanje energije, vključno s 
pogodbenim zagotavljanjem prihranka 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Ker Komisija ponuja pristop, ki bo morebiti pripeljal do več strogih in široko izvajanih 
minimalnih standardov, kot tudi novih ciljev za stavbe z majhnimi ali ničnimi emisijami 
ogljikovega dioksida, je bistveno, da se opredeli, od kod prihajajo sredstva za te standarde in 
cilje.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo potrebne ukrepe 
za vzpostavitev sistema certificiranja 
energijske učinkovitosti stavb. Energetska 
izkaznica vključuje energijsko učinkovitost 
stavb, dejansko letno porabo energije (iz 
odstavka 1 v Prilogi I) in referenčne 
vrednosti, kot so minimalne zahteve glede 
energijske učinkovitosti, da bi lastnikom 
ali najemnikom stavbe ali delov stavbe 
omogočili primerjavo in oceno njene 
energijske učinkovitosti. Države članice 
zagotovijo, da ukrepi, ki jih določijo, 
omogočajo enostavno primerjavo 
energijske učinkovitosti med različnimi 
stanovanjskimi stavbami in med 
različnimi nestanovanjskimi stavbami.

Or. en

Obrazložitev

pomembno je omogočiti enostavno primerjavo energijske učinkovitosti med različnimi 
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stanovanjskimi stavbami in med različnimi nestanovanjskimi stavbami.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Javni organi morajo dati zgled in izvajati priporočila iz energetske izkaznice. Države članice 
morajo po posvetovanju s predstavniki lokalnih skupnosti v svoje nacionalne načrte vključiti 
ukrepe, s katerimi bodo javne organe pri tem podprli.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Certificiranje stanovanj ali enot, 
namenjenih za ločeno uporabo v stavbnih 
blokih, lahko temelji na:

5. Certificiranje stanovanj ali enot, 
namenjenih za ločeno uporabo v stavbnih 
blokih, lahko temelji na:

(a) skupnem certificiranju celotnega 
stavbnega bloka s skupnim sistemom 
ogrevanja ali

(a) skupnem certificiranju celotnega 
stavbnega bloka s skupnim sistemom 
ogrevanja ali

(b) oceni drugega tipičnega stanovanja v 
istem stavbnem bloku.

(b) oceni energijske učinkovitosti tega 
stanovanja ali enote.
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Izkaznica stavbe, ki temelji na oceni 
energijske učinkovitosti stavbe, je 
prikazana na izpostavljenem mestu, kjer 
je jasno vidna zadevni javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Certificiranje mora temeljiti le na oceni energijske učinkovitosti zadevnega stanovanja ali 
celotne stavbe. Izkaznica stavbe mora biti prikazana na izpostavljenem mestu, kjer je jasno 
vidna zadevni javnosti.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija oblikuje enotno evropsko 
oznako „energijsko najučinkovitejša 
stavba“, ki bi bila prikazana v stavbah, ki 
izpolnjujejo minimalne zahteve energijske 
učinkovitosti in izvajajo priporočila iz 
energetske izkaznice.

Or. en

Obrazložitev

Ta oznaka bo lokalne, regionalne in nacionalne oblasti spodbudila k izvajanju priporočil iz 
energetske izkaznice.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je imeti enotne evropske smernice o določitvi minimalnih standardov za vsebino 
in prikaz energetskih izkaznic. Ti enotni standardi bodo javnosti zagotovili boljše informacije 
o energijski učinkovitosti stavb. 

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo, da se do 
30. junija 2012 izda energetska izkaznica 
za stavbe ali dele stavb, ki se zgradijo, 
prodajo ali oddajo, za stavbe, kjer skupno 
uporabno tlorisno površino nad 250 m2

uporabljajo javni organi in za stavbe, kjer 
se pogosto zadržuje javnost in ki imajo več 
kot 250 m2 uporabne tlorisne površine.

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali energijsko učinkovitost stavb z več kot 250 m2 uporabne tlorisne površine, ki 
jih uporabljajo javni organi in za stavbe, kjer se pogosto zadržuje javnost in imajo več kot 
250 m2 uporabne tlorisne površine, je energetsko izkaznico za stavbe treba pridobiti do 
30. junija 2012.
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Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Lastnik stavbe lahko kadarkoli 
zahteva od pristojnega strokovnjaka, naj 
pripravi, preračuna ali obnovi energetsko 
izkaznico ne glede na to, ali je stavba v 
izgradnji, prenovi, najemu ali prodana.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izboljšala energijska učinkovitost stavbe se mora omogočiti zainteresirani osebi, da 
zahteva energetsko izkaznico, ne glede na to, ali je stavba izgradnji, prenovi, najemu ali 
prodana.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je v stavbah, za 
katere je bila v skladu s členom 11(1) 
izdana energetska izkaznica in kjer se na 
skupni uporabni tlorisni površini nad 250 
m2 pogosto zadržuje javnost, energetska 
izkaznica prikazana na vidnem mestu in 
jasno opazna javnosti. 

2. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je v stavbah, ki 
imajo skupno uporabno tlorisno površino
nad 250 m2 in kjer se pogosto zadržuje 
javnost, energetska izkaznica prikazana na 
vidnem mestu in jasno opazna javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Kot v primeru javnih organov, se pri stavbah ki imajo skupno uporabno tlorisno površino nad 
250 m2 in kjer se pogosto zadržuje javnost, energetska izkaznica prikazana na vidnem mestu 
in jasno opazna javnosti. 
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko Komisija meni, da poročilo države 
članice iz drugega pododstavka ne 
dokazuje ustreznosti ukrepom iz prvega 
pododstavka, lahko v roku šestih mesecev 
po sprejetju poročila zahteva, naj država 
članica posreduje dodatne dokaze ali naj 
izvede dodatne ukrepe. Če eno leto po tej 
zahtevi Komisija ni zadovoljna s 
predloženimi dokazi ali izvedenimi ukrepi, 
lahko umakne odstopanja iz odstavkov 1, 
2 in 3.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se jasno opredeli postopek odobritve v primeru uporabe odstopanj iz 
odstavkov 1, 2 in 3. Pri uporabi teh odstopanj je državam članicam treba zagotoviti varnost.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri pripravi ukrepov iz odstavkov 1 in 
2 države članice zagotovijo, kolikor je to 
ekonomsko in tehnično mogoče, da se 
pregledi izvedejo istočasno s pregledi 
sistemov ogrevanja iz člena 13, da bi se 
stroški, ki jih krijejo lastniki stavbe in 
najemniki, kar najbolj zmanjšali.

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko z odstopanjem od 
odstavkov 1 in 2 odločijo, da sprejmejo 
ukrepe, s katerimi zagotovijo svetovanje 
uporabnikom glede zamenjave 
klimatskega sistema, kar lahko vključuje 
preglede zaradi ocene učinkovitosti in 
ustrezne velikosti klimatskega sistema. 
Celovit vpliv tega pristopa mora biti v 
glavnem enakovreden vplivu ukrepov iz 
določb iz odstavkov 1 in 2.
Če se države članice odločijo, da bodo 
uporabile ukrepe iz prvega pododstavka, 
najpozneje do 30. junija 2011 Komisiji 
predložijo poročilo o enakovrednosti teh 
ukrepov z ukrepi iz odstavkov 1 in 2. 
Države članice pošljejo Komisiji ta 
poročila vsaka tri leta. Poročila se lahko 
vključijo v akcijske načrte o energijski 
učinkovitosti iz člena 14(2) Direktive 
2006/32/ES.
Ko Komisija meni, da poročilo države 
članice iz drugega pododstavka ne 
dokazuje ustreznosti ukrepom iz prvega 
pododstavka, lahko v roku šestih mesecev 
po sprejetju poročila zahteva, naj država 
članica posreduje dodatne dokaze ali naj 
izvede dodatne ukrepe. Če Komisija eno 
leto po tej zahtevi ni zadovoljna s 
predloženimi dokazi ali izvedenimi ukrepi, 
lahko umakne odstopanja iz odstavkov 1, 
2 in 3.

Or. en

Obrazložitev

Treba imeti isti postopek za odstopanja kot za grelne sisteme.
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Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Strokovnjaki se pooblastijo ob upoštevanju 
njihove usposobljenosti in neodvisnosti. 

Strokovnjaki se pooblastijo ob upoštevanju 
njihove usposobljenosti in neodvisnosti. 
Države članice dajo javnosti na voljo 
informacije o usposabljanju in postopku 
akreditacij iz odstavka 1. Države članice 
dajo na voljo tudi seznam akreditiranih 
strokovnjakov.
Komisija do leta 2011 določi smernice, 
tudi najnižje standarde za običajno 
usposabljanje in akreditacijo 
strokovnjakov. Navedeni ukrep za 
spremembo nebistvenih določb te direktive 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 21(2).

Vse države članice v skladu s temi 
smernicami priznavajo akreditacije, ki so 
jih izdale druge države članice, in ne 
omejujejo svobode opravljanja storitev in 
svobode ustanavljanja zato, ker je bilo 
potrdilo izdano v drugi državi članici.
Države članice ne postavijo nerazumnih 
ovir za akreditiranje oseb, ki izpolnjujejo 
osnovne standarde iz smernic Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Za izvajanje te direktive je bistveno, da se zagotovi dostop do informacij glede akreditiranih 
strokovnjakov. Vzajemno priznavanje akreditacij iz drugih držav članic bo pospešilo izvajanje 
te direktive. Vzajemno priznavanje bi moralo temeljiti na smernicah, ki jih je določila 
Komisija pred 1. januarjem 2011.
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Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ob pomoči odbora, 
ustanovljenega po členu 21, ovrednoti to 
direktivo glede na izkušnje, pridobljene 
med njeno uporabo, in po potrebi med 
drugim pripravi predloge v zvezi z:

Komisija ob pomoči odbora, 
ustanovljenega po členu 21, do leta 2015 
ovrednoti to direktivo glede na izkušnje, 
pridobljene med njeno uporabo, in po 
potrebi med drugim pripravi predloge v 
zvezi z:

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

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

(b) splošno pobudo glede nadaljnjih 
ukrepov za energijsko učinkovitost stavb.

(b) splošnimi pobudami glede nadaljnjih 
ukrepov za energijsko učinkovitost stavb;

(ba) oblikovanjem zahtev za vso Skupnost 
glede opredelitev obstoječih stavb, za 
emisije ogljikovega dioksida in porabo 
primarne energije, ki morajo biti nizke ali 
enake nič.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo o napredku, ki ga je pripravila Komisija, bi moralo preučiti trenutne razmere pri 
izvajanju direktive in predlaga ukrepe za izboljšanje odstotka obstoječih stav, katerih 
primarna poraba energije ima nizke ali nične emisije ogljikovega dioksida.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zlasti zagotovijo 
informacije lastnikom ali najemnikom 
stavb o energetskih izkaznicah in poročilih 
o pregledu, njihovem namenu in ciljih, 
stroškovno učinkovitih načinih za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb 

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

ter srednje- in dolgoročnih finančnih 
posledicah, če niso sprejeti ukrepi za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe. 
Informacijske kampanje so namenjene 
spodbujanju lastnikov ali najemnikov, naj 
izpolnijo ali presežejo minimalne 
standarde.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v sodelovanju z lokalnimi 
in regionalnimi organi zagotovijo tudi, da 
se omogoči ustrezno vodenje in 
usposabljanje za osebe, ki so pristojne za 
izvajanje te direktive z načrtovanjem in 
izvrševanjem standardov za stavbe. To 
vodenje in usposabljanje okrepi pomen 
izboljšanja energijske učinkovitosti in 
omogoči izbiro najboljše kombinacije 
izboljšav pri energijski učinkovitosti, 
uporabi energije iz obnovljivih virov in 
uporabe daljinskega ogrevanja in hlajenja 
pri načrtovanju, oblikovanju, gradnji in 
obnovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se pri načrtovanju in izvrševanju standardov za stavbe pripravita ustrezno 
vodenje in usposabljanje. To vodenje in usposabljanje bi morala okrepiti pomen izboljšanja 
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energijske učinkovitosti in omogočiti izbiro najboljše kombinacije izboljšav pri energijski 
učinkovitosti, uporabi energije iz obnovljivih virov in uporabe daljinskega ogrevanja in 
hlajenja pri načrtovanju, oblikovanju, gradnji in obnovi industrijskih in stanovanjskih 
območij.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe 
za usposabljanje več vgrajevalcev in 
zagotavljanje višje ravni usposabljanja za 
vgrajevanje in vključevanje potrebne 
energijsko učinkovite tehnologije, ki 
uporablja obnovljive vire energije, tako da 
jim omogoči, da nosijo glavno vlogo, ki jo 
imajo pri podpori izboljšanja energijske 
učinkovitosti stavb. 

Or. en

Obrazložitev

Vgrajevalcem je treba omogočiti ustrezno usposabljanje. To usposabljanje bi moralo okrepiti 
pomen izboljšanja energijske učinkovitosti.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do leta 2010 ustvari spletno 
stran, na kateri so naslednje informacije:
(a) zadnjo različico vsakega akcijskega 
načrta o energijski učinkovitosti iz člena 
14(2) Direktive 2006/32/ES;
(b) podrobnosti o evropskih trenutno 
veljavnih ukrepih za izboljšanje 
energijske učinkovitosti stavb, vključno z 
vsemi ustreznimi finančnimi in davčnimi 
instrumenti, o ustreznem izvajanju ali 
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podrobnosti o kontaktih;
(c) podrobnosti o nacionalnih načrtih in 
trenutnih nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih ukrepih v vsaki državi članici za 
izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, 
vključno z vsemi ustreznimi finančnimi in 
davčnimi instrumenti, o ustreznem 
izvajanju ali podrobnosti o kontaktih;
(d) primere najboljše prakse na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni pri 
izboljšanju energijske učinkovitosti stavb.
Informacija iz prvega pododstavka je v 
obliki, do katere najemniki, lastniki, in 
podjetja iz vseh držav članic ter vsi 
lokalni, regionalni in nacionalni organi 
lahko dostopijo in jo razumejo. Ta oblika 
bo pomagala tem posameznikom in 
organizacijam, da brez težav dostopijo do 
podpore, ki jim je na voljo, da izboljšajo 
energijsko učinkovitost stavb in da 
primerjajo ukrepe med državami 
članicami.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje direktive bo pospešila postavitev spletne strani, ki jo bo upravljala in obnavljala 
Komisija z državami članicami, in ki bo imela za namen pomoč državam članicam in drugim 
zainteresiranim stranem pri širjenju informacij o najboljših praksah in nacionalnih 
programih ter finančnih in davčnih instrumentih, ki so na voljo.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in 
sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
Komisijo obvestijo o teh določbah 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih 
določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in 
sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
Komisijo obvestijo o teh določbah 
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najpozneje do 31. decembra 2010 ter jo 
nemudoma uradno obvestijo o kakršnih 
koli naknadnih spremembah, ki vplivajo 
nanje.

najpozneje do 31. decembra 2010 ter jo 
nemudoma uradno obvestijo o kakršnih 
koli naknadnih spremembah, ki vplivajo 
nanje. Države članice pripravijo dokaze o 
učinkovitosti pravil o kaznih iz akcijskih 
načrtov o energijski učinkovitosti iz člena 
14(2) Direktive 2006/32/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je opraviti analizo učinkovitosti kazni držav članic.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Priloga IV a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga V
Finančni instrumenti za izboljšanje 

energetske učinkovitosti stavb
Države članice izvedejo eno ali več od 
naslednjih točk:
(a) znižanje DDV za prihranek energije,  
visoko energijsko učinkovitost ter za blago 
in storitve. ki uporabljajo energijo iz 
obnovljivih virov;
(b) druge davčne olajšave za blago in 
storitve, ki spodbujajo prihranek energije 
ali energijsko učinkovite stavbe, vključno 
z davkom na prihodek ali davkom na 
lastnino;
(c) neposredne subvencije;
(d) sistem subvencioniranih posojil ali 
posojil z nizko obrestno mero;
(e) nepovratna sredstva;
(f) sheme kreditnega jamstva;
(g) zahteve ali sporazumi z dobavitelji 
energije, da ponudijo finančno pomoč 
vsem kategorijam potrošnikov, vključno s 
pogodbenim zagotavljanjem prihranka 
energije.
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Finančne ali davčne spodbude morajo 
podpirati izvedbo priporočil iz energetske 
izkaznice za stavbe.

Or. en

Obrazložitev

Tehnično povezano s predlogom spremembe 31. Ker Komisija ponuja dostop, ki bo morebiti 
pripeljal do več strogih in široko izvajanih minimalnih standardov, kot tudi novih ciljev za 
stavbe z majhnimi ali ničnimi emisijami ogljikovega dioksida, je bistveno, da se opredeli, od 
kod prihajajo sredstva za te standarde in cilje.
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OBRAZLOŽITEV

Pomen energetske učinkovitosti

Evropa se sooča z vrsto pomembnih kratko-, srednje- in dolgoročnih izzivov glede dobave in 
povpraševanja energije.

Evropa potrebuje trajnostno, nizkoogljično prihodnost. Evropska unija si je zastavila zelo 
ambiciozne cilje za leto 2020: znižanje toplogrednih plinov za 20 % (30 %, če se doseže 
mednarodni sporazum), prihranek 20 % pri porabi energije prek izboljšanja energijske 
učinkovitosti in zadovoljitev 20 % potreb po energiji iz obnovljivih virov.

Evropska unija se sooča tudi z velikim gospodarskim nazadovanjem. V tretjem četrtletju 
2008 se je BDP v EU 27 zmanjšal za 0,2 % v primerjavi s predhodnim četrtletjem. V evro 
območju (15 držav) je stopnja brezposelnosti novembra 2008 – pod vplivom minule sezone –
znašala do 7,8 %. 

Cena in zanesljivost oskrbe z energijo bosta poglavitna dejavnika za konkurenčnost 
Evropske unije in za dobro počutje njenih državljanov. Cene energije za gospodinjstva na 
ravni Evropske unije so se v zadnjih dveh letih občutno povišale: 15 % za elektriko, 21 % za 
plinsko olje in 28 % za zemeljski plin. To bo občutno vplivalo na najbolj ranljive člane 
družbe.

Spodbujanje „zelenih služb“ bi lahko bilo ključno za načrt EU za okrevanje. Naložbe v 
energijsko učinkovitost, ki so običajno delovno intenzivne, imajo pomembno vlogo pri 
ustvarjanju delovnih mest. Raziskava, ki jo je naročila Komisija, dokazuje, da naložbe v 
energijsko učinkovitost ustvarijo toliko ali več delovnih mest kot naložbe v tradicionalne 
infrastrukture (cesto, mostove ali prenos energije).

Naftna kriza ob koncu leta 2008 in začetku 2009 je dala poudarek na izzivih varnosti 
oskrbe za Evropsko unijo, ter njeno odvisnost od zunanje oskrbe z nafto. EU 27 je za 51 % 
potreb po energiji odvisna od uvoza.

Izboljšanje energijske učinkovitosti je stroškovno najučinkovitejši način, da Evropska unija 
doseže svoje cilje glede emisij CO2, ustvari delovna mesta, zmanjša stroške poslovanja, se 
spopade s socialnimi vplivi povišanja cen nafte in zmanjša svojo naraščajočo odvisnost od 
zunanjih oskrbovalcev z nafto.

Izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki je približno 40 % celotne porabe energije, je 
izjemno pomemben korak. Glede na zgoraj opisano je zdaj pravi trenutek, da Evropska unija 
pregleda in izboljša direktivo o energijski učinkovitosti stavb.

Ovire pri napredku

Komisija zatrjuje, da sta namena pri predlogu te prenovitve dva.:
 uporabiti izkušnje, pridobljene od začetka veljave prvotne direktive leta 2002,
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  zagotoviti bolj poenoteno in strogo izvajanje določb te zakonodaje.

Načelo prenovitve je bilo splošno dobro sprejeto v gradbenem in energijskem sektorju, a to ne 
pomeni, da ne potrebuje natančne obravnave in sprememb.

Zaradi slabega izvajanja trenutno veljavne direktive je izziv prenovitve še toliko večji. 
Dvaindvajset držav članic zagotavlja, da so jo v celoti prenesle v svoje zakonodaje, a je 
Komisija izrazila svoje razočaranje nad izvajanjem ukrepov v zvezi z energijsko 
učinkovitostjo v državah članicah. Čeprav ne obstajajo otipljivi podatki se zdi, da je število 
novih in obnovljenih stavb, pri katerih so bila vključena občutna izboljšanja energijske 
učinkovitosti, v številnih državah članicah zelo nizko.

Nekatere ovire pri napredku so:

1. Pomanjkljivo zavedanje, da bi izboljšanja prinesla finančni prihranek. To oviro je treba 
odstraniti z informacijskimi kampanjami.

2. Negotovost in nezaupanje v kakovost prihodnjih prihrankov. Certifikacija in nadzor 
kakovosti lahko pripomoreta k izboljšanju zaupanja v rezultate ukrepov za varčevanje z 
energijo. 

3. Slab dostop do finančnih sredstev za velike naložbe v ukrepe za varčevanje z energijo.
Vlade bi morale pripraviti programe za finančno podporo in pomagati bankam pri 
zagotavljanju sredstev.

4. Prizadevanja – zlasti pri obnovi in prenovi. Informacijske kampanje in podporni programi 
se morajo osredotočiti na naravne možnosti za naložbe, na primer pri spremembi razmer pri 
naseljenosti objektov v kombinaciji z lokalnimi programi za nadgradnjo.

Potrebne izboljšave direktive

Sredstva

Direktiva mora odražati potrebo po ustreznem financiranju, ki mora spremljati najnižje 
standarde in zahteve, ki jih je treba določiti. Cilj direktive se bo dosegel le, če se pripravi 
kombinacija finančnih instrumentov, ki bo na voljo in natančno prilagojena najbolj ranljivim 
gospodinjstvom. 

Države članice in Komisija lahko uporabijo veliko instrumentov:
 neposredne projekte za javne odhodke,
 jamstva za posojila in subvencije (uporabno, če ni mogoče dobiti kredita),
 socialna jamstva,
 znižanje DDV za storitve in proizvode, povezane z izboljšavami energetske učinkovitosti 

stavb,
 znižanje davkov na lastnino,
 inovativni modeli financiranja – na primer financiranje predplačniških ali hranilnih 

računov za energijo,
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 vzpostavitev sklada za evropsko energijsko učinkovitost in obnovljivo energijo, ki bi 
podpiral izvajanje te direktive. 

Do zdaj je bila uporaba strukturnih skladov za energijsko učinkovitost stavb dovoljena samo 
tistim državam članicam, ki so vstopile v Evropsko unijo po 1. maju 2004. Komisija je 
predlagala, da se ta možnost razširi na vse države članice. Poročevalka predlaga povišanja s 3 
na 15 % najvišjega zneska sredstev za tovrstne projekte iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Obveščanje in ozaveščanje

Bistveno je, da so vsi ustrezni akterji seznanjeni z pozitivnimi posledicami izboljšanja 
energijske učinkovitosti in da imajo dostop do ustreznih informacij o njej. Države članice bi 
morale izmenjevati informacije o najboljši praksi.

Razviti je treba skupni evropski vir, spletno stran ali bazo podatkov, kjer bi lahko našli vso 
zakonodajo, javne programe za spodbujanje nizkih emisij CO2 in energijsko učinkovitih stavb 
ter vse ustrezne finančne in davčne instrumente. 

Kampanje za informiranje in ozaveščanje se morajo osredotočiti na vprašanja, ki jih 
minimalni standardi ne pokrivajo.

Lokalne in regionalne oblasti

Države članice imajo pomembno vlogo pri izvajanju izboljšav energijske učinkovitosti stavb. 

Pri razvoju standardizirane metodologije za izračun minimalnih vrednosti se je treba 
posvetovati z lokalnimi in regionalnimi organi. 

Države članice tudi zagotovijo, da so načrtovalcem in arhitektom na voljo smernice in 
usposabljanja, tako da bodo lahko ustrezno upoštevali najboljšo kombinacijo obnovljivih 
virov energije, tehnologije z visokim izkoristkom ter daljinskega ogrevanja in hlajenja pri 
načrtovanju, projektiranju, gradnji in prenovi industrijskih in stanovanjskih območij.

Energetske izkaznice

Energetska učinkovitost, kot je opredeljena v direktivi, morda ne bo odražala dejansko porabo 
energije. Pri stavbah z več kot 250 m2 uporabne tlorisne površine, ki jih uporabljajo javni 
organi in za stavbe, kjer se pogosto zadržuje javnost in imajo več kot 250 m2 uporabne 
tlorisne površine, je pomembno, da 
v energetskih izkaznicah priskrbijo in prikažejo informacije o dejanski porabi energije. 

Informacije, predstavljene na energetski izkaznici pri stavbah, ki jih uporabljajo javni organi 
in za stavbe, kjer se pogosto zadržuje javnost, morajo biti dostopne in lahko primerljive. 
Komisija mora razviti skupni standard za prikaz, tudi skupne oznake za energetsko oznako za 
te stavbe. 

Ker morajo stavbe, ki jih uporabljajo javni organi, ponujati primer za spodbujanje energijske 
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učinkovitosti, je razumno zahtevati, da se pri v njih razumnem času uporabijo priporočila iz 
energetskih izkaznic. Vsi lastniki stavb pa bi morali imeti pravico, da kadarkoli in z različnimi 
strokovnjaki začeti ali revidirati energetske izkaznice, če se ne strinjajo s ponujenimi 
priporočili.

Bistveno je tudi, da se v vseh državah članicah vzpostavi večja standardizacija in vzajemno 
priznavanje pri energetskih izkaznicah ter pri usposabljanjih in akreditiranju strokovnjakov, ki 
jih pripravljajo. Komisija bi morala razviti skupne smernice, da bi se to lahko uresničilo.

Minimalni standardi

Poročevalka se strinja s pristopom Komisije, ki zagotavlja približevanje držav članic na 
osnovi njihovih minimalnih standardov, in s predlaganim časovnim razporedom. Ta pristop 
bo omogočil prilagodljivost geografskim in klimatskim razlikam, hkrati pa bo zagotovil 
strogost in utemeljenost standardov. Kljub temu so potrebne nekatere manjše izboljšave.

Ker se tehnološka in gradbena znanja nenehno izboljšujejo in v glede na izkušnje držav članic 
pri izvajanju, je logično, da bi Komisija morala redno pregledovati in obnavljati 
standardizirano metodologijo za izračun najboljše energijske učinkovitosti.

Države članice po letu 2014 ne bi smele dodeljevati podpore za gradnjo novih stavb, ki po 
standardizirani metodologiji ne bodo v skladu z najboljšo ravnijo energijske učinkovitosti. 
Vendar poročevalka izraža zaskrbljenost, da bi lahko bil časovni okvir za izvajanje obnov 
problematičen, saj je načrtovanje velikih obnovitvenih del dolgotrajno, kar bi lahko pomenilo, 
da bo leta 2014 veliko obsežnih projektov v več državah članicah v zamudi ali prekinjenih.

Poročevalka glede izjem meni, da ni razloga, da bi sekundarna prebivališča bila izvzeta iz 
minimalnih standardov. Vendar meni, da sta dve leti prekratko obdobje za opredelitev stavbe 
v začasni uporabi. Velike stavbe bodo na primer morale imeti glavno prebivališče za daljša 
obdobja med tem, ko bo njihov sedež v obnovi.

Poročevalka s strinja s predlogom Komisije, da se minimalni standardi, ki se uporabljajo za 
velika obnovitvena dela, razširijo. Vendar je treba upoštevati izjemo, ki temelji na tehnični in 
ekonomski izvedljivosti. Veliko držav članic in lokalnih izvršilnih organov bo verjetno 
različno opredelilo prilagoditev, zato so na tem področju potrebne jasne smernice.

Stavbe z nizkimi ali ničnimi emisijami ogljika

Predlog Komisije bi bilo mogoče okrepiti. Ni razloga, da nove stavbe ne bi dosegle tega 
standarda do leta 2020. Javne stavbe bi ga morale doseči prej.

Komisija bi morala do leta 2013 pripraviti predlog za skupno opredelitev stavb z nizkimi ali 
ničnimi emisijami ogljika ter s komparativno metodologijo, ki jo bodo morale uporabiti 
države članice pri dodelavi njihovih nacionalnih načrtov in opredelitev. Da bi se zagotovilo, 
da bo stroga, učinkovita in ustrezno upoštevana, jo je treba izdelati po postopku soodločanja, 
in ne komitologije.
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Pregled ogrevalnih in klimatskih sistemov

Pregledi ogrevalnih in klimatskih sistemov so lahko za lastnike stavb velika birokratska 
obremenitev, zato je ključno, da so pregledi usklajeni, v najboljšem primeru tako, da oba 
pregleda potekata istočasno.

Komisija zagotovi odstopanje od rednih pregledov ogrevalnih sistemov, če države članice 
sprejmejo druge „enakovredne“ ukrepe. Isto pravilo mora veljati za klimatske sisteme. Videti 
pa je, da Komisija nima možnosti odpraviti odstopanja, če meni, da ti ukrepi dejansko niso 
enakovredni. To je treba popraviti.
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