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Predlog spremembe 18
Oreste Rossi

Predlog direktive
Predlog zavrnitve

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog zavrnitve

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energijo kot pristojni odbor, 
naj zavrne predlog Komisije.

Or. it

Obrazložitev

Predlog direktive je v nasprotju z drugim odstavkom člena 194(2) PDEU in sklepi izrednega 
energetskega sveta 4. februarja 2011. Zlasti so skupne določbe členov 3, 10 in 19(7) v 
nasprotju z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti, saj državam članicam vnaprej nalagajo 
zavezujoče nacionalne cilje glede energetske učinkovitosti in potrebno tehnologijo za 
doseganje teh ciljev.

Predlog spremembe 19
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija se srečuje z novimi izzivi, ki so 
posledica večje odvisnosti od uvoza 
energije in omejenih energetskih virov, ter 
potrebo po omejitvi podnebnih sprememb 
in odpravi gospodarske krize. Energetska 
učinkovitost je pomembno sredstvo za 
obravnavanje teh izzivov. Izboljšuje 
zanesljivo oskrbo Unije, ker zmanjšuje 
porabo primarne energije in uvoz energije.
Stroškovno učinkovito prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in 
tako tudi k ublažitvi podnebnih sprememb.
S prehodom na energetsko učinkovitejše 
gospodarstvo se mora pospešiti tudi 
razširjanje inovativnih tehnoloških rešitev 

(1) Unija se srečuje z novimi izzivi, ki so 
posledica večje odvisnosti od uvoza 
energije in omejenih energetskih virov, ter 
potrebo po omejitvi podnebnih sprememb 
in odpravi gospodarske krize. Energetska 
učinkovitost je pomembno sredstvo za 
obravnavanje teh izzivov. Izboljšuje 
zanesljivo oskrbo Unije, ker zmanjšuje 
porabo primarne energije in uvoz energije.
Stroškovno učinkovito prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in 
tako tudi k ublažitvi podnebnih sprememb.
S prehodom na energetsko učinkovitejše 
gospodarstvo je treba pospešiti tudi 
razširjanje inovativnih tehnoloških rešitev 
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in izboljšati konkurenčnost industrije v 
Uniji, s čimer se bo spodbudila 
gospodarska rast in se bodo ustvarila 
visokokakovostna delovna mesta v več 
sektorjih, povezanih z energetsko 
učinkovitostjo.

in izboljšati konkurenčnost industrije v 
Uniji, s čimer se bo spodbudila 
gospodarska rast in se bodo ustvarila 
visokokakovostna delovna mesta v več 
sektorjih, povezanih z energetsko 
učinkovitostjo, ki jih bo mogoče obraniti 
na srednji in dolgi rok v smislu 
konkurence.

Or. en

Obrazložitev

Energetska učinkovitost lahko, če se ustrezno izvaja, ustvari delovna mesta na lokalni ravni, 
ki jih je mogoče ohraniti na srednji in dolgi rok in so kos svetovni konkurenci.

Predlog spremembe 20
Christa Klaß, Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V zvezi s tem je treba posebno 
pozornost nameniti lokalnim evropskim 
proizvajalcem ter malim in srednjim 
podjetjem, ki izpolnjujejo standarde visoke 
kakovosti za svoje proizvode in storitve. V 
ta namen bi morala Evropska unija 
učinkovito nadzorovati povezani uvoz iz 
tretjih držav, s čimer bi zagotovila, da ti 
proizvodi in storitve izpolnjujejo iste 
standarde visoke kakovosti kot lokalni 
proizvajalci ter ponudniki storitev v 
Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski parlament je v resoluciji z dne 
15. decembra 2010 o pregledu akcijskega 
načrta o energetski učinkovitosti pozval 
Komisijo, naj v revidiran akcijski načrt o 
energetski učinkovitosti vključi ukrepe za 
zapolnitev te vrzeli in uresničitev 
splošnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v EU do leta 2020.

(5) Evropski parlament je v resoluciji z dne 
15. decembra 2010 o pregledu akcijskega 
načrta o energetski učinkovitosti pozval 
Komisijo, naj v revidiran akcijski načrt 
vključi zavezujoči cilj energetske
učinkovitosti poleg ukrepov za zapolnitev 
te vrzeli in uresničitev splošnega cilja 
glede energetske varčnosti v EU do 
leta 2020.

Or. en

Predlog spremembe 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ocena učinka Evropske komisije[1] je 
22. junija 2011 pokazala, da bi bili 
ustreznejši zavezujoči nacionalni cilji o 
energetski učinkovitosti za porabo 
primarne energije kot pa okvirni 
nacionalni cilji o energetski učinkovitosti, 
če želimo izpolniti splošni cilj 20-
odstotnega prihranka energije. Poleg tega 
bi ocena učinka teh zavezujočih ciljev 
državam članicam omogočila večjo 
prilagodljivost pri oblikovanju ukrepov za 
varčevanje z energijo, prilagojenih 
posebnostim držav članic.
[1] SEC(2011) 779

Or. en

Predlog spremembe 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to je treba pravni okvir Unije 
za energetsko učinkovitost posodobiti z 
direktivo, s katero se bosta poskušala 
doseči splošni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, tj. 20-odstotni prihranek 
porabe primarne energije v Uniji do 
leta 2020, in dodatno izboljšanje 
energetske učinkovitosti po letu 2020. V ta 
namen mora vzpostaviti skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji ter določiti posebne ukrepe za 
izvajanje nekaterih predlogov, vključenih v 
Načrt za energetsko učinkovitost 2011, in 
uresničenje znatnih neizkoriščenih 
potencialov prihranka energije, ki jih 
opredeljuje.

(10) Glede na to je treba pravni okvir Unije 
za energetsko učinkovitost posodobiti z 
direktivo, s katero se bosta poskušala 
doseči splošni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, tj. 20-odstotni prihranek 
porabe primarne energije v Uniji do 
leta 2020, in določiti dodatne cilje 
varčevanja z energijo do leta 2025 in 
2030. V ta namen mora vzpostaviti skupni 
okvir za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v Uniji ter določiti posebne 
ukrepe za izvajanje nekaterih predlogov, 
vključenih v Načrt za energetsko 
učinkovitost 2011, in uresničenje znatnih 
neizkoriščenih potencialov prihranka 
energije, ki jih opredeljuje.

Or. en

Predlog spremembe 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Če ta 
pristop ne bo uspešen, bi bilo treba okrepiti 
okvir politike, tako da se mu doda sistem 
zavezujočih ciljev. Zato je treba v prvi fazi 
od držav članic zahtevati, da določijo 
nacionalne cilje, sisteme in programe za 
povečanje energetske učinkovitosti. Pri tem 
se lahko same odločijo, ali bodo ti cilji na 
njihovem ozemlju zavezujoči ali okvirni. V 

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Če ta 
pristop ne bo uspešen, bi bilo treba okrepiti 
okvir politike, tako da se mu doda sistem 
zavezujočih ciljev. Zato je treba v prvi fazi 
od držav članic zahtevati, da določijo 
nacionalne cilje, sisteme in programe za 
povečanje energetske učinkovitosti. Pri tem 
se lahko same odločijo, ali bodo ti cilji na 
njihovem ozemlju zavezujoči ali okvirni. V 
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drugi fazi mora Komisija te cilje in 
individualna prizadevanja posamezne 
države članice oceniti skupaj s podatki o 
doseženem napredku, pri čemer oceni 
verjetnost doseganja splošnega cilja Unije 
in v kakšnem obsegu so individualna 
prizadevanja zadostna za izpolnitev 
skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih programov 
za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, mora Komisija 
nato predlagati obvezne nacionalne cilje
za leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

drugi fazi mora Komisija te cilje in 
individualna prizadevanja posamezne 
države članice oceniti skupaj s podatki o 
doseženem napredku, pri čemer oceni 
verjetnost doseganja splošnega cilja Unije 
in v kakšnem obsegu so individualna 
prizadevanja zadostna za izpolnitev 
skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih programov 
za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, bo morala
Komisija predlagati dodatne ukrepe za 
leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. fi

Predlog spremembe 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Če ta 
pristop ne bo uspešen, bi bilo treba 
okrepiti okvir politike, tako da se mu doda 
sistem zavezujočih ciljev. Zato je treba v 
prvi fazi od držav članic zahtevati, da 
določijo nacionalne cilje, sisteme in 
programe za povečanje energetske 
učinkovitosti. Pri tem se lahko same 
odločijo, ali bodo ti cilji na njihovem 
ozemlju zavezujoči ali okvirni. V drugi 
fazi mora Komisija te cilje in individualna 
prizadevanja posamezne države članice 

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Z 
določitvijo obveznih nacionalnih ciljev 
varčevanja z energijo na podlagi 
mehanizma za skupna prizadevanja med 
državami članicami, lahko Unija zagotovi 
izpolnjevanje cilja varčevanja z energijo 
po vsej EU, kar je bistveno za podnebno 
politiko, konkurenčnost, zeleno 
preobrazbo in ustvarjanje delovnih mest.
Hkrati bi bile koristi tega pristopa, da bi 
omogočili državam članicam prilagoditev 
ukrepov za energetsko učinkovitost v 
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oceniti skupaj s podatki o doseženem 
napredku, pri čemer oceni verjetnost 
doseganja splošnega cilja Unije in v 
kakšnem obsegu so individualna 
prizadevanja zadostna za izpolnitev 
skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
se bo s to oceno pokazalo, da splošni cilj 
Unije verjetno ne bo dosežen, mora 
Komisija nato predlagati obvezne 
nacionalne cilje za leto 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.

skladu z nacionalnimi okoliščinami in 
prednostnimi nalogami.

Or. en

Predlog spremembe 26
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Če ta 
pristop ne bo uspešen, bi bilo treba 
okrepiti okvir politike, tako da se mu doda 
sistem zavezujočih ciljev. Zato je treba v 
prvi fazi od držav članic zahtevati, da 
določijo nacionalne cilje, sisteme in 
programe za povečanje energetske 
učinkovitosti. Pri tem se lahko same 
odločijo, ali bodo ti cilji na njihovem 
ozemlju zavezujoči ali okvirni. V drugi 
fazi mora Komisija te cilje in individualna 
prizadevanja posamezne države članice 
oceniti skupaj s podatki o doseženem 

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni ravni na podlagi 
zavezujočih nacionalnih ciljev, s katerimi 
se spodbuja energetska učinkovitost na 
različnih področjih. Zato je treba v prvi 
fazi od držav članic zahtevati, da določijo 
zavezujoče nacionalne cilje, sisteme in 
programe za povečanje energetske 
učinkovitosti na podlagi jasnega dogovora 
o skupnih prizadevanjih. Komisija mora 
zato z revidiranim zakonodajnim okvirom 
in v skladu s procesom Evropa 2020 
pozorno spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost in 
jih po potrebi spremeniti.



AM\882704SL.doc 9/106 PE475.843v02-00

SL

napredku, pri čemer oceni verjetnost 
doseganja splošnega cilja Unije in v 
kakšnem obsegu so individualna 
prizadevanja zadostna za izpolnitev 
skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih programov 
za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, mora Komisija 
nato predlagati obvezne nacionalne cilje 
za leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno, da 
posamezna država članica opredeli svoje 
stroškovno učinkovite in ostale energetsko 
varčevalne in energetsko učinkovite 
ukrepe za stavbe v lasti javnih organov, da 
bi se izboljšala njihova energetska 
učinkovitost. Stopnja prenove ne sme 
posegati v obveznosti v zvezi s skoraj nič-
energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
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navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Energetsko 
varčevalni ukrepi ter ukrepi za doseganje 
energetske učinkovitosti javnih stavb 
dopolnjujejo določbe navedene direktive, v 
skladu s katero morajo države članice 
zagotoviti, da se pri večji prenovi stavb 
energetska učinkovitost izboljša z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti. Tudi 
gradbeni material ima bistveno vlogo, saj 
čedalje večji delež celotne porabe energije 
stavb izvira iz gradbene faze. Spodbujanje 
uporabe nizkoemisijskih gradbenih 
materialov, kot je les, na evropski ravni bi 
zmanjšalo okoljsko breme, povezano z 
gradnjo.

Or. fi

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala spodbujati tudi stroškovno učinkovitost. Javni 
proračun držav članic si ne more privoščiti nepotrebne in stroškovno neekonomične prenove. 
Večje prenove zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti bi bilo treba vezati na redno 
obnovo v času življenjske dobe stavbe. Poleg tega bi bilo treba v direktivo vključiti gradbene 
materiale.

Predlog spremembe 28
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Da bi 
to zagotovili, je pomembno, da se v tej 
direktivi ohrani dolgoročnen pogled in 
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javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb27. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

določi časovni načrt za odločno 
zmanjšanje porabe energije v javnih ter 
zasebnih stavbah do leta 2050. Stavbe v 
lasti javnih organov ali take, v katerih so 
javni organi nastanjeni, predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
dolgoročni cilj in letno stopnjo izboljšanja 
energetske učinkovitosti za stavbe v lasti 
javnih organov ali take, v katerih so javni 
organi nastanjeni. Za ta ukrep bi bilo 
treba povečati stopnjo prenove in 
temeljitih prenov, ki ne sme posegati v 
obveznosti v zvezi s skoraj nič-
energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb, bo pa 
dejansko služila, da se poenostavi 
doseganje teh ciljev. Obveznost prenove 
javnih stavb dopolnjuje določbe navedene 
direktive, v skladu s katero morajo države 
članice zagotoviti, da se pri večji prenovi 
stavb energetska učinkovitost izboljša z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 29
Frédérique Ries

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
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znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb27. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.
Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotovitvi dobre kakovosti zraka v zaprtih 
prostorih, npr. prek zahtev o ustreznem 
prezračevanju ter uporabi gradbenih 
materialov, opreme in proizvodov z 
nizkimi emisijami. Če ukrepi za 
energetsko učinkovitost zadevajo javne 
stavbe, kot so centri za dnevno varstvo, 
vrtci in šole, je treba izvesti oceno vplivov 
na zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Evropejci preživijo večino časa v zaprtih prostorih. Kakovost zraka v zaprtih prostorih je za 
njihovo zdravje ključna in je pomemben dejavnik pri kroničnih boleznih, kot so astma in 
alergije. Pri obnavljanju stavb zaradi boljše energetske učinkovitosti je treba oceniti 
morebitne nevarnosti za zdravje, to je nevarnosti, ki izhajajo iz nezadostnega prezračevanja 
zaradi večje neprodušnosti in škodljivih emisij iz gradbenega materiala ter gradbenih 
proizvodov.

Predlog spremembe 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Komisija 
mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da 
se raven ciljev takšnih sistemov določi v 
skupnem okviru na ravni Unije, pri čemer 
je treba državam članicam hkrati 
zagotoviti znatno prilagodljivost, da lahko 
v celoti upoštevajo nacionalno 
organizacijo udeležencev na trgu, posebno 
okolje energetskega sektorja in navade 
končnih odjemalcev. Skupni okvir mora 
javnim energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, katerim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 
konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir mora 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da imajo 
ranljivi odjemalci dostop do koristi zaradi 
večje energetske učinkovitosti. Državam 
članicam mora tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“28 določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Skupni 
okvir mora javnim energetskim službam 
omogočiti, da energetske storitve ponujajo 
vsem končnim odjemalcem, ne le 
odjemalcem, katerim prodajajo energijo. 
Tako se povečuje konkurenčnost na 
energetskem trgu, ker lahko javne 
energetske službe ločujejo svoj produkt z 
zagotavljanjem dopolnilnih energetskih 
storitev. Skupni okvir mora državam 
članicam omogočiti, da v svoj nacionalni 
sistem vključijo zahteve, ki so namenjene 
izpolnitvi socialnih ciljev, s čimer bi se 
zlasti zagotovilo, da imajo ranljivi 
odjemalci dostop do koristi zaradi večje 
energetske učinkovitosti. Državam 
članicam mora tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“28 določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.
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bodo uporabile.

Or. en

Obrazložitev

Sistem vzajemnega priznavanja prihranka energije bi dejansko pomenil, da bi na koncu 
potrošniki v eni državi članici morali plačati prihranek, ki bi se prištel za nsmene doseganja 
cilja v drugi. To ni pravično, saj mora biti koristen za potrošnike v vseh državah članicah.  
Utegnilo bi tudi privesti do tega, da bi podjetja na področju energetike iskala vrzeli v zakonih.

Predlog spremembe 31
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v 
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
morajo države članice zagotoviti, da so na 
voljo energetski pregledi. Energetski 
pregledi morajo biti obvezni za velika 
podjetja in se morajo izvajati redno, ker se 
lahko v tem primeru doseže velik prihranek 
energije.

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v 
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
morajo države članice zagotoviti, da so na
voljo energetski pregledi po dostopni ceni. 
Energetski pregledi morajo biti obvezni za 
velika podjetja in se morajo izvajati redno, 
ker se lahko v tem primeru doseže velik 
prihranek energije.

Or. en

Predlog spremembe 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti je treba upoštevati 
večjo učinkovitost in prihranek, dosežena 

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti je treba upoštevati 
večjo učinkovitost in prihranek, dosežena 
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zaradi razširjenosti uporabe stroškovno 
učinkovitih tehnoloških inovacij, kot so 
inteligentni števci. Da se čim bolj povečajo 
koristi prihranka na podlagi teh inovacij, je 
treba končnim odjemalcem zagotoviti 
prikaz kazalnikov stroškov in porabe ter 
redne individualne obračune na podlagi 
dejanske porabe.

zaradi razširjenosti uporabe stroškovno 
učinkovitih tehnoloških inovacij, kot so 
pametni števci. Da se čim bolj povečajo 
koristi prihranka na podlagi teh inovacij, je 
treba končnim odjemalcem zagotoviti 
prikaz kazalnikov stroškov in porabe ter 
redne individualne obračune na podlagi 
dejanske porabe. Vendar bi bilo treba 
tovrstne števce vgraditi le, če so 
potencialne koristi večje kot stroški 
njihove vgradnje in končni potrošniki 
zaradi tega nimajo bistvenih dodatnih 
stroškov;

Or. lt

Predlog spremembe 33
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Večina podjetij v EU je malih in 
srednje velikih podjetij (MSP). Ta podjetja 
predstavljajo izredno velik potencial 
prihranka energije za EU. Da bodo MSP 
lažje sprejela ukrepe za energetsko 
učinkovitost, morajo države članice 
vzpostaviti ugoden okvir s ciljem, da se 
MSP zagotovijo ciljne informacije in
tehnična pomoč.

(27) Večina podjetij v EU je malih in 
srednje velikih podjetij (MSP). Ta podjetja 
predstavljajo izredno velik potencial 
prihranka energije za EU. Da bodo MSP 
lažje sprejela ukrepe za energetsko 
učinkovitost, morajo države članice 
vzpostaviti ugoden okvir s ciljem, da se 
MSP zagotovijo ciljne informacije, 
tehnična pomoč ter poenostavljeni 
postopki in obrazci za prijavo za 
financiranje in/ali vključevanje v 
nacionalno energetsko omrežje.

Or. en

Predlog spremembe 34
Oreste Rossi

Predlog direktive
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu z Direktivo 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih 
emisijah je energetska učinkovitost 
vključena med merila za določanje 
najboljših razpoložljivih tehnologij, ki jih 
je treba uporabljati kot referenco za
določanje pogojev v dovoljenju za obrate z 
njenega področja uporabe, vključno s 
kurilnimi napravami s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo 50 MW ali več. 
Vendar navedena direktiva državam 
članicam omogoča, da ne naložijo zahtev 
glede energetske učinkovitosti za kurilne 
naprave ali druge naprave, ki izpuščajo 
ogljikov dioksid na lokaciji, za dejavnosti 
iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti. Da se 
zagotovi znatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti v obratih za proizvodnjo 
električne energije in toplote ter 
rafinerijah mineralnih olj in plina, je 
treba spremljati dejanske ravni energetske 
učinkovitosti in jih primerjati z ustreznimi 
ravnmi energetske učinkovitosti, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij. Komisija mora 
primerjati ravni energetske učinkovitosti 
in preučiti potrebo po predlaganju 
dodatnih ukrepov, če so razlike med 
dejanskimi ravnmi energetske 
učinkovitosti in ravnmi, povezanimi z 
uporabo najboljših razpoložljivih metod, 
velike. Zbrane informacije o dejanskih 
vrednostih energetske učinkovitosti je 
treba uporabiti tudi pri preverjanju 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov za ločeno proizvodnjo toplote 
in električne energije iz odločbe 
Komisije 2007/74/ES z dne 
21. decembra 200631.

črtano
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__________________
31. UL L 32, 6.2.2007, str. 183.

Or. it

(Glej predlog spremembe za črtanje člena 19(5).)

Predlog spremembe 35
János Áder

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu z Direktivo 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih 
emisijah29 je energetska učinkovitost 
vključena med merila za določanje 
najboljših razpoložljivih tehnologij, ki jih 
je treba uporabljati kot referenco za 
določanje pogojev v dovoljenju za obrate z 
njenega področja uporabe, vključno s 
kurilnimi napravami s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo 50 MW ali več. 
Vendar navedena direktiva državam 
članicam omogoča, da ne naložijo zahtev 
glede energetske učinkovitosti za kurilne 
naprave ali druge naprave, ki izpuščajo 
ogljikov dioksid na lokaciji, za dejavnosti 
iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti30. Da se 
zagotovi znatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti v obratih za proizvodnjo 
električne energije in toplote ter 
rafinerijah mineralnih olj in plina, je 
treba spremljati dejanske ravni energetske 
učinkovitosti in jih primerjati z ustreznimi 
ravnmi energetske učinkovitosti, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij. Komisija mora 
primerjati ravni energetske učinkovitosti in 

(28) V skladu z Direktivo 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih 
emisijah29 je energetska učinkovitost 
vključena med merila za določanje 
najboljših razpoložljivih tehnologij, ki jih 
je treba uporabljati kot referenco za
določanje pogojev v dovoljenju za obrate z 
njenega področja uporabe, vključno s 
kurilnimi napravami s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo 50 MW ali več. 
Vendar navedena direktiva državam 
članicam omogoča, da ne naložijo zahtev 
glede energetske učinkovitosti za kurilne 
naprave ali druge naprave, ki izpuščajo 
ogljikov dioksid na lokaciji, za dejavnosti 
iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti30. Da se 
zagotovi znatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti v obratih za proizvodnjo 
električne energije in toplote, je treba 
spremljati dejanske ravni energetske 
učinkovitosti in jih primerjati z ustreznimi 
ravnmi energetske učinkovitosti, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij. Komisija mora 
primerjati ravni energetske učinkovitosti in 
preučiti potrebo po predlaganju dodatnih 
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preučiti potrebo po predlaganju dodatnih 
ukrepov, če so razlike med dejanskimi 
ravnmi energetske učinkovitosti in ravnmi, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih metod, velike. Zbrane 
informacije o dejanskih vrednostih 
energetske učinkovitosti je treba uporabiti 
tudi pri preverjanju harmoniziranih 
referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno 
proizvodnjo toplote in električne energije 
iz odločbe Komisije 2007/74/ES z dne 
21. decembra 2006.

ukrepov, če so razlike med dejanskimi 
ravnmi energetske učinkovitosti in ravnmi, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih metod, velike. Zbrane 
informacije o dejanskih vrednostih 
energetske učinkovitosti je treba uporabiti 
tudi pri preverjanju harmoniziranih 
referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno 
proizvodnjo toplote in električne energije 
iz odločbe Komisije 2007/74/ES z dne 
21. decembra 200631.

Or. en

Predlog spremembe 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Na voljo mora biti dovolj zanesljivih 
strokovnjakov, usposobljenih za področje 
energetske učinkovitosti, da se zagotovi 
učinkovito in pravočasno izvajanje te 
direktive, na primer v zvezi s skladnostjo z 
zahtevami o energetskih pregledih in 
izvajanjem sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti. Zato morajo države članice 
uvesti sisteme certificiranja za ponudnike 
energetskih storitev, energetske preglede in 
druge ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

(30) Na voljo mora biti dovolj zanesljivih 
usposobljenih strokovnjakov, 
usposobljenih za področje energetske 
učinkovitosti, da se zagotovi učinkovito in 
pravočasno izvajanje te direktive, na 
primer v zvezi s skladnostjo z zahtevami o 
energetskih pregledih in izvajanjem 
sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti. Zato morajo države članice 
uvesti sisteme certificiranja za ponudnike 
energetskih storitev, energetske preglede in 
druge ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

Or. fi

Predlog spremembe 37
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Na voljo mora biti dovolj zanesljivih 
strokovnjakov, usposobljenih za področje 
energetske učinkovitosti, da se zagotovi 
učinkovito in pravočasno izvajanje te 
direktive, na primer v zvezi s skladnostjo z 
zahtevami o energetskih pregledih in 
izvajanjem sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti. Zato morajo države članice 
uvesti sisteme certificiranja za ponudnike 
energetskih storitev, energetske preglede in 
druge ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

(30) Na voljo mora biti dovolj zanesljivih 
strokovnjakov, usposobljenih za področje 
energetske učinkovitosti, da se zagotovi 
učinkovito in pravočasno izvajanje te 
direktive, na primer v zvezi s skladnostjo z 
zahtevami o energetskih pregledih in 
izvajanjem sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti. Zato morajo države članice 
uvesti sisteme certificiranja za ponudnike 
energetskih storitev, energetske preglede in 
druge ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Zagotoviti morajo skladnost 
s temeljnimi obveznimi zahtevami za 
potrjevanje, ki jih je predlagala Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30 a) Potrebnega povečanja energetske 
učinkovitosti ni mogoče doseči brez 
obširne spremembe v načinu razmišljanja 
v družbi. Današnji otroci so zaposleni, 
inženirji, arhitekti, podjetniki in 
uporabniki energije v prihodnosti.  
Odločitve, ki jih bodo sprejeli, bodo 
vplivale na način, na katerega bo v 
prihodnje družba proizvajala energijo in 
jo uporabljala.  Zato je pomembna vzgoja 
o energiji, da se naslednjim generacijam 
pojasni, kako lahko s svojim načinom 
življenja in z osebnim ravnanjem 
prispevajo k učinkoviti rabi energije. 
Države članice morajo zato sprejeti 
ukrepe za spodbujanje šolske vzgoje o 
energiji, zlasti kar zadeva znanje o tem, 
kako lahko posameznik s svojim osebnim 
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ravnanjem prispeva k bolj učinkoviti in 
trajnostni rabi energije.

Or. de

Obrazložitev

Kdor želi spodbujati trajnostno ravnanje z energijo, mora začeti pri generacijah mladih.
Visok prihranek energije je mogoče doseči pri prihodnjih generacijah, če se otroke že zgodaj 
vzgaja v smeri odgovornega ravnanja z energijo.

Predlog spremembe 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Finančna podpora strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada 
zagotavljanju energetske učinkovitosti se 
bo v skladu z zakonodajnimi predlogi 
Komisije z dne 6. oktobra 2011 o 
prihodnosti kohezijske politike Evropske 
unije v obdobju 2014–2020 verjetno zelo 
povečala glede na obdobje 2007–2013. 
Tako financiranje bo odločilno prispevalo 
k uresničitvi ciljev te direktive.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Komisija in države članice bi si 
morale prizadevati za vzpostavitev 
raziskovalnih sistemov za iznajdbo 
tehnologije, ki bi se uporabljala v 
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zgodovinskih stavbah in zajemala vse 
vidike, povezane z uporabo energije iz 
obnovljivih virov, vgradnjo pametnih 
števcev in drugo tehnologijo, ki bi se 
morala uporabljati v teh stavbah.  
Komisija in države članice bi morale tudi 
širiti ugotovitve že opravljenih raziskav.

Or. es

Predlog spremembe 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33b) Glede na posebnosti zgodovinskih 
stavb bi bilo treba opraviti raziskave v 
zvezi z različnimi profili energetske 
porabe, pri tem pa upoštevati kakovost 
izolacije tradicionalne arhitekture, kako je 
prilagojena okolju in v preteklosti 
uporabljeno dobro prakso glede uporabe 
in delovanja takšnih stavb.

Or. es

Predlog spremembe 42
Kriton Arsenis

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 

(34) Uresničevanje cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bi lahko 
povzročilo zmanjšanje povpraševanja po 
emisijskih kuponih EU in posledično 
izkrivljanje cene ogljika EU; Komisija 
sestavi poročilo o oceni učinkov, ki jih 
bodo imeli novi ukrepi na Direktivo 
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za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

2003/87/ES o vzpostavitvi sistema EU za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov, da se oblikujejo
spodbude v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami, ki bi sprožile dodatne ukrepe za 
energetsko učinkovitost, nagrajevale
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 43
Bas Eickhout

Predlog direktive
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Da bi zagotovili okvir za dolgoročne 
izboljšave energetske učinkovitosti in se 
uskladili s ciljem Evropskega sveta o 
doseganju 80– do 90-odstotnega 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2050, je treba prilagoditi linearni 
faktor v okviru Direktive 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov.

Or. en

Predlog spremembe 44
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Direktiva 2006/32/ES določa, da 
države članice sprejmejo in imajo za cilj
doseči splošen nacionalni okvirni cilj 9-

(35) Direktiva 2006/32/ES določa, da 
države članice sprejmejo in dosežejo
splošen nacionalni okvirni cilj 9-
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odstotnega prihranka energije do leta 2016, 
ki bi se dosegel z uporabo energetskih 
storitev in drugih ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Navedena 
direktiva določa, da drugemu načrtu za 
energetsko učinkovitost, ki ga sprejmejo 
države članice, po potrebi in kjer je to 
ustrezno, sledijo predlogi Komisije za 
dodatne ukrepe, vključno s podaljšanjem 
obdobja uporabe ciljev. Če je v poročilu 
ugotovljeno, da ni bil dosežen zadosten 
napredek v smeri doseganja okvirnih 
nacionalnih ciljev iz navedene direktive, 
se morajo ti predlogi nanašati na raven in 
naravo teh ciljev. V oceni učinka, ki je 
priložena tej direktivi, je ugotovljeno, da so 
države članice na poti k uresničitvi 9-
odstotnega cilja, ki je bistveno manj 
ambiciozen kot pozneje sprejet cilj 20-
odstotnega prihranka energije za leto 2020, 
zaradi česar ni treba obravnavati ravni
ciljev.

odstotnega prihranka energije do leta 2016, 
ki bi se dosegel z uporabo energetskih 
storitev in drugih ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Navedena 
direktiva določa, da drugemu načrtu za 
energetsko učinkovitost, ki ga sprejmejo 
države članice, sledijo predlogi Komisije 
za dodatne ukrepe. V oceni učinka, ki je 
priložena direktivi, je ugotovljeno, da so 
države članice na poti k uresničitvi 9-
odstotnega cilja, ki je bistveno manj 
ambiciozen kot pozneje sprejeti cilj 20-
odstotnega prihranka energije za leto 2020, 
zaradi česar je treba čim prej obravnavati 
raven posameznih nacionalnih ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Spremeniti je treba celoten pristop k direktivi. To, da Komisija ni predlagala zavezujočih 
ciljev, temveč množico zavezujočih ukrepov, zmanjšuje prilagodljivost držav članic, ne da bi 
zagotovilo doseganje splošnega 20-odstotnega cilja. Pristop se zato zaobrne, da bi dosegli 
cilj, hkrati pa državam članicam dali svobodno izbiro med več nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Pri opredelitvi ciljev in kazalnikov je 
treba upoštevati razlike med razmerami v 
posameznih državah članicah, zlasti 
njihove podnebne in gospodarske razmere 
ter načrtovano rast.
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Or. lt

Predlog spremembe 46
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Da se omogoči prilagoditev 
tehničnemu napredku in spremembam pri 
porazdelitvi energetskih virov, je treba v 
zvezi z nekaterimi zadevami za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti Komisijo. Zlasti je pomembno,
da Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu izvede posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov.

(38) Da se omogoči prilagoditev 
tehničnemu napredku in spremembam pri 
porazdelitvi energetskih virov, je treba v 
zvezi z nekaterimi zadevami za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti Komisijo. Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu izvede posvetovanja, 
tudi z ustreznim odborom Evropskega 
parlamenta in na ravni strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, in vzpostavi temelj za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu.

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi vsaj doseganje cilja 
Unije, tj. 20-odstotni prihranek primarne 
energije do leta 2020 v primerjavi z letom 
2007, in vzpostavi temelj za dodatno 
izboljšanje energetske učinkovitosti po tem 
letu.

Or. en
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Predlog spremembe 48
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne 
energije do leta 2020, in vzpostavi temelj 
za dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu.

Ta direktiva določa skupni okvir ukrepov 
za spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni krovni cilj Unije o 
energetski učinkovitosti do leta 2020, in 
vzpostavi temelj za dodatno izboljšanje 
energetske učinkovitosti po tem letu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bolje odraža pravno podlago in sklepe izrednega zasedanja Sveta za 
energijo dne 4. februarja 2011, njegov namen pa je tudi odraziti, da načelo energetske 
učinkovitosti omogoča energetske prihranke, ne pa nasprotno.

Predlog spremembe 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, in vzpostavi temelj za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu.

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, kar pomeni letno porabo 
primarne energije v višini 1474 Mtoe v 
letu 2020, in vzpostavi temelj za dodatno 
izboljšanje energetske učinkovitosti po tem 
letu.

Or. en
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Obrazložitev

Ker je vprašanje meritve energetske učinkovitosti in napredka k 20-odstotnemu cilju ena od 
glavnih kočljivih tem, je v pomoč nedvoumno navesti v členu, kaj se kot cilj razume. 

Predlog spremembe 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, in vzpostavi temelj za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu.

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. vsaj 20-odstotni prihranek primarne 
energije do leta 2020, in vzpostavi temelj 
za dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti za leto 2025, leto 2030 in 
kasneje.

Or. en

Predlog spremembe 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, in vzpostavi temelj za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu.

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje 25-
odstotnega prihranka primarne energije do 
leta 2020, in vzpostavi temelj za dodatno 
izboljšanje energetske učinkovitosti po tem 
letu.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu z mnenjem o akcijskem načrtu o energetski učinkovitosti odbora ENVI iz leta 2010 bi 
morala direktiva o energetski učinkovitosti uvesti zavezujoči cilj za zmanjšanje porabe 
energije za 25 % do leta 2020 .

Predlog spremembe 52
Anja Weisgerber,

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, in vzpostavi temelj za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu.

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije 
s povečanjem energetske učinkovitosti, tj. 
20-odstotni prihranek primarne energije 
glede na napovedi za leto 2020, in 
vzpostavi temelj za dodatno izboljšanje 
energetske učinkovitosti po tem letu.

Or. de

Obrazložitev

Formulacija cilja direktive bi morala temeljiti na sklepih, ki so jih v okviru Evropskega sveta 
marca 2007 sprejeli predsedniki držav in vlad.

Predlog spremembe 53
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa, da se opredelijo 
nacionalni cilji povečanja energetske 

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa, da se opredelijo 
okvirni nacionalni cilji povečanja 
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učinkovitosti za leto 2020. energetske učinkovitosti za leto 2020.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bolje odraža pravno podlago in sklepe izrednega zasedanja Sveta za 
energijo dne 4. februarja 2011.

Predlog spremembe 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa, da se opredelijo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti za leto 2020.

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa zavezujoče nacionalne 
cilje povečanja energetske učinkovitosti za 
leto 2020.

Or. en

Predlog spremembe 55
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa, da se opredelijo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti za leto 2020.

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, zlasti kar zadeva majhne 
potrošnike, mala in mikro podjetja ter 
neustrezne pobude za velike proizvajalce 
energije, ki spodbujajo energetsko 
učinkovitost, ter določa, da se opredelijo 
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nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti za leto 2020.

Or. el

Obrazložitev

Smernice za izvajanje politike so nujne, kjer so pomanjkljivosti trga precej razširjene in velike 
ter povzročajo bistvene gospodarske, okoljske in socialne stroške.

Predlog spremembe 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Stavbe s posebno arhitekturno, 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo so 
zaradi svojih posebnih tehničnih ali 
estetskih značilnosti izvzete iz zahtev, ki 
jih določa ta direktiva. Zato morajo imeti 
države članice možnost, da prosto 
odločajo za vsak primer posebej, po 
posvetovanju s predstavniki strokovnjakov 
za kulturno dediščino v vsaki državi, ko je 
za določeno stavbo s temi značilnostmi 
tako izvzetje potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 57
Sabine Wils

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. „prihranek energije“ je količina 
prihranjene energije, določena z 
merjenjem in/ali oceno porabe pred 
izvedbo enega ali več ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitost ali po 



PE475.843v02-00 30/106 AM\882704SL.doc

SL

njem, ob zagotavljanju normalizacije 
zunanjih pogojev, ki vplivajo na porabo 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 58
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „energetska storitev“ pomeni fizikalni 
učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz 
kombinacije energije in energetsko 
učinkovite tehnologije ali dejavnosti, ki 
lahko vključuje obratovanje, vzdrževanje 
in nadzor, nujne za opravljanje storitve, ter 
se opravi na podlagi pogodbe in za katero 
se je izkazalo, da v običajnih okoliščinah 
povzroči preverljivo in merljivo oziroma 
ocenljivo izboljšanje energetske 
učinkovitosti ali prihranek primarne
energije;

3. „energetska storitev“ pomeni fizikalni 
učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz 
kombinacije energije in sistemov 
gospodarjenja z energijo in/ali energetsko 
učinkovite tehnologije ali dejavnosti, ki 
lahko vključuje obratovanje, vzdrževanje 
in nadzor, nujne za opravljanje storitve, ter 
se opravi na podlagi pogodbe in za katero 
se je izkazalo, da v običajnih okoliščinah 
povzroči preverljivo in merljivo oziroma 
ocenljivo izboljšanje energetske 
učinkovitosti ali končni prihranek energije;

Or. en

Predlog spremembe 59
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES;

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES, in organe, ki ponujajo 
stanovanja kot del storitve splošnega 
interesa, za katero so značilne regulirane 
najemnine ali dostop za najemnike po 
preverjanju premoženjskih razmer;
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Or. en

Predlog spremembe 60
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES;

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES z izjemo občinskih 
stanovanjskih podjetij;

Or. de

Obrazložitev

Za občinska stanovanjska podjetja ne bi smela veljati obveznost modernizacije. To ima 
namreč za posledico izkrivljanje konkurence v škodo javnih stanovanjskih podjetij v odnosu 
do povsem zasebnih konkurentov na stanovanjskem trgu. Občinska stanovanjska podjetja 
morajo biti zmožna sama odločati o gospodarsko izvedljivih obnovah, če se želi preprečiti 
nevzdržna in nesocialna povišanja najemnin za najemnike v občinskih stanovanjih.

Predlog spremembe 61
Karl-Heinz Florenz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. „sistem zaprte distribucije“ je sistem, 
ki distribuira energetske proizvode na 
geografsko omejenem industrijskem ali 
komercialnem območju oziroma območju 
skupnih storitev ter ne dobavlja 
gospodinjstvom, razen pri naključni 
porabi manjšega števila gospodinjstev, ki 
so zaposlitveno ali podobno povezani z 
lastnikom distribucijskega sistema in 
nameščeni v območju, ki ga oskrbuje 
zaprt sistem.



PE475.843v02-00 32/106 AM\882704SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

To je posledica predloga spremembe Člena 6 odstavka 1 novo – pododstavek. Opredelitev se 
nanaša na člen 28 Direktive 2009/72/ES in člena 28 Direktive2009/73/ES o notranjem trgu z 
električno energijo in zemeljskim plinom.

Predlog spremembe 62
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. „ponudnik energetskih storitev“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki izvaja 
energetske storitve ali druge ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti v 
objektu ali prostorih končnega odjemalca;

11. „podjetje za energetske storitve 
(ESCO) pomeni fizično ali pravno osebo, 
ki izvaja energetske storitve ali druge 
ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti v objektu ali prostorih 
končnega odjemalca;
(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

„ESCO“ je sprejet izraz na trgu in se uporablja za tiste, ki ponujajo storitve, odjemalce, tiste, 
ki sprejemajo politike ter druge zainteresirane strani. Uporaba tega izraza zagotavlja 
skladnost v direktivi in drugi zakonodaji EU. Drug termin bi povzročil zmedo in bi ga bilo 
mogoče različno razlagati ali zlorabiti.

Predlog spremembe 63
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. „odziv na povpraševanje“ je 
sprememba porabe elektrike s strani 
končnega odjemalca/mikrogeneratorjev 
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od njihovih tekočih/običajnih vzorcev 
porabe/injekcije kot odziva na spremembe 
cen električne energije in/ali dodelitev 
spodbud, namenjenih prilagoditvi porabe 
električne energije ali kot odziv na 
sprejetje potrošnikove ponudbe, 
posamično ali prek združitve, za prodajo 
zmanjšanja povpraševanja po določeni 
ceni na organizirani trgih z električno 
energijo ali ponudniku na drobno. 
Programi odziva na povpraševanje so 
namenjeni povečanju učinkovitosti verige 
vrednosti energije in/ali povečanju porabe 
in vključevanja občasnih obnovljivih virov 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Odziv na povpraševanje je temeljni pojem, ki bi ga bilo treba opredeliti v direktivi, saj je 
relativno nov, ima pa velike možnosti, tako z gospodarskega kot z okoljskega vidika. Odziv na 
povpraševanje izboljšuje energetsko učinkovitost dobave in povpraševanja, tako da sprosti 
zmogljivosti na strani povpraševanja.

Predlog spremembe 64
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „energetski pregled“ pomeni 
sistematični postopek za doseganje 
ustreznega poznavanja obstoječe porabe 
energije stavbe ali skupine stavb, 
industrijskega ali komercialnega procesa 
ali obrata ali pri izvajanju zasebnih ali 
javnih storitev, s katerim se opredelijo in 
ocenijo gospodarne možnosti za 
varčevanje z energijo ter v okviru katerega 
se poroča o ugotovitvah;

12. „energetski pregled“ pomeni 
sistematično kakovostno revizijo 
naložbenega razreda za doseganje 
ustreznega poznavanja dejanske energije 
stavbe ali dejanske energetske 
učinkovitosti industrijskih zmogljivosti, 
industrijskih postopkov in stavb, ali 
zasebnih ali javnih storitev; z revizijo se 
opredeli varčevanje z energijo in določi 
njegov obseg, ter izdelajo priporočila za 
uresničitev tega varčevanja in izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Podlaga za te 
izračune mora biti življenjski krog 
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stroškov in koristi, hkrati pa morajo 
upoštevati spremenljive elemente, kot so 
vedenje uporabnika ali stanovalca. To 
omogoča lastnikom ali upraviteljem 
obratov ali stavb, javnim gospodarskim 
službam, podjetjem za energetske storitve 
in vlagateljem visoko stopnjo gotovosti o 
stroških projekta ter pričakovanih 
prihrankih in tveganjih.

Or. en

Predlog spremembe 65
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. „energetski pregled“ pomeni 
sistematični postopek za doseganje 
ustreznega poznavanja obstoječe porabe 
energije stavbe ali skupine stavb, 
industrijskega ali komercialnega procesa 
ali obrata ali pri izvajanju zasebnih ali 
javnih storitev, s katerim se opredelijo in 
ocenijo gospodarne možnosti za varčevanje 
z energijo ter v okviru katerega se poroča o 
ugotovitvah;

12. „energetski pregled“ pomeni 
sistematični postopek za doseganje 
ustreznega poznavanja obstoječe porabe 
energije stavbe ali skupine stavb, 
industrijskega ali komercialnega procesa 
ali obrata ali pri izvajanju zasebnih ali 
javnih storitev, s katerim se ob 
upoštevanju vplivov na zdravje opredelijo 
in ocenijo gospodarne možnosti za 
varčevanje z energijo ter v okviru katerega 
se poroča o ugotovitvah;

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju stroškovno učinkovitih priložnosti za prihranek energije je treba upoštevati 
vplive na zdravje, da bi zagotovili ravnotežje med dobro kakovostjo zraka v zaprtih prostorih, 
kontrolo vlažnosti in udobjem na eni strani ter povečanjem energetske učinkovitosti na drugi.

Predlog spremembe 66
Oreste Rossi
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije“ pomeni pogodbeni dogovor med 
koristnikom in ponudnikom ukrepa za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, v 
skladu s katerim je plačilo za naložbo, ki jo 
izvede ponudnik, sorazmerno s stopnjo 
izboljšanja energetske učinkovitosti, 
dogovorjeno s pogodbo, ali drugim 
dogovorjenim merilom za energetsko 
učinkovitost, kot so finančni prihranki;

13. „pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije“ pomeni pogodbeni dogovor med 
koristnikom in ponudnikom ukrepa za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, v 
skladu s katerim je plačilo za naložbo, ki jo 
izvede ponudnik, sorazmerno z zajamčeno
stopnjo izboljšanja energetske 
učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali 
drugim dogovorjenim merilom za 
energetsko učinkovitost, kot so finančni 
prihranki ali prihranki kilovatnih ur;

Or. en

Obrazložitev

Jamstva, ki jih ponujajo podjetja za energetske storitve pri trženju in prodaji pogodb o 
zagotovitvi prihranka energije, so pomemben del odnosa ESCO z odjemalcem. Poleg tega 
zajamčeni prihranek ni samo finančnen, ampak pomeni tudi prihranek kilovatnih ur.

Predlog spremembe 67
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. „pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije“ pomeni pogodbeni dogovor med 
koristnikom in ponudnikom ukrepa za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, v 
skladu s katerim je plačilo za naložbo, ki 
jo izvede ponudnik, sorazmerno s stopnjo 
izboljšanja energetske učinkovitosti, 
dogovorjeno s pogodbo, ali drugim 
dogovorjenim merilom za energetsko 
učinkovitost, kot so finančni prihranki;

13. „pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije“ pomeni pogodbeni dogovor med 
koristnikom in ponudnikom (navadno 
podjetje za energetske storitve) ukrepa za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se 
preverja in spremlja v celotnem obdobju 
pogodbe, če se naložbe (delo, dobava ali 
storitev) iz tega ukrepa plačujejo 
sorazmerno s stopnjo izboljšanja 
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s 
pogodbo, ali drugim dogovorjenim 
merilom za energetsko učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„mikrotehnologije za proizvodnjo 
energije“ pomeni niz tehnologij malih 
naprav za soproizvodnjo električne in 
toplotne energije, ki jih je mogoče 
namestiti in uporabljati v posameznih 
gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

26. „učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje“ pomeni sistem daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, pri katerem se 
uporablja vsaj 50 % toplote iz obnovljivih 
virov, odpadkov ali soproizvodnje ali 
njihove kombinacije ter ima količnik 
primarne energije iz Direktive 2010/31/EU 
vsaj 0,8;

26. „učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje“ pomeni sistem daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, pri katerem se 
uporablja vsaj 50 % toplote iz obnovljivih 
virov, odpadkov ali soproizvodnje ali 
njihove kombinacije ali ima količnik 
primarne energije iz Direktive 2010/31/EU 
vsaj 0,8;

Or. pl

Predlog spremembe 70
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. „temeljita prenova“ pomeni prenovo, 
ki zmanjšuje dobavljeno in končno porabo 
energije stavbe za najmanj 80 % v 
primerjavi z ravnmi pred prenovo.

Or. en

Predlog spremembe 71
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 27a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. „program odziva na povpraševanje“ 
pomeni aplikacijo informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki omogoča 
porabnikom energije, da svoje 
povpraševanje po električni energiji 
prilagodijo spreminjanju cen in dobave;

Or. en

Predlog spremembe 72
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a.„temeljita prenova“ pomeni celovito 
energetsko prenovo stavbe ali skupine 
stavb, izboljšanje energetske učinkovitosti 
za vsaj 75 % v primerjavi z ravnmi pred 
prenovo.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati 
cilj Unije, tj. 20-odstotni prihranek
energije, ukrepe iz te direktive, ukrepe za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 
energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

1. Vsaka država članica zagotovi, da je 
njena nacionalna absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020 vsaj nižja od 
cilja, določenega v Prilogi -1. Ti obvezni 
nacionalni cilji so skladni s ciljem Unije o 
vsaj 20-odstotnem prihranku energije iz 
člena 1, ki omejuje porabo primarne 
energije EU na največ 1353,50 Mtoe v 
letu 2020, kar pomeni 80 % porabe 
energije v letu 2007.

Or. en

Predlog spremembe 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020. Pri določanju teh ciljev 
morajo države članice upoštevati cilj Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek energije, ukrepe iz 
te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe končne ali 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati 
cilj Unije, tj. 20-odstotni prihranek 
energije, ukrepe iz te direktive, ukrepe za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 
energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.
Upoštevati je treba tudi ukrepe za 
zmanjšanje toplogrednih plinov in 
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povečanje uporabe obnovljivih virov.

Or. fi

Obrazložitev

Uporaba primarne energije kot kazalnika za varčevanje z energijo je sporna in v nasprotju s 
cilji EU glede uporabe obnovljivih virov energije. V državah članicah, ki povečano 
uporabljajo, denimo, biološko energijo, se lahko poraba primarne energije poveča, ker ima 
ekološka energija nižjo vsebnost energije kot fosilna goriva.

Predlog spremembe 75
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati 
cilj Unije, tj. 20-odstotni prihranek 
energije, ukrepe iz te direktive, ukrepe za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 
energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

1. Države članice določijo nacioanlni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti. Pri 
določanju teh ciljev morajo države članice 
upoštevati cilj Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek energije, ukrepe iz te direktive, 
ukrepe za doseganje nacionalnih ciljev 
varčevanja z energijo, sprejetih v skladu s 
členom 4(1) Direktive 2006/32/ES, ter 
druge ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v državah članicah in na 
ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Osrediniti bi se bilo treba na energetsko učinkovitost, ne pa na čiste absolutne prihranke, ter 
na to, da se omogoči rast gospodarstva EU, če ta temelji na zelo učinkovitih podjetjih.

Predlog spremembe 76
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020. Pri določanju teh ciljev 
morajo države članice upoštevati cilj Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek energije, ukrepe 
iz te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati 
krovni cilj Unije za leto 2020, tj. 20-
odstotna energetska učinkovitost, ukrepe 
iz te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev energetske 
učinkovitosti, sprejetih v skladu s 
členom 4(1) Direktive 2006/32/ES, ter 
druge ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v državah članicah in na 
ravni Unije. Pri določanju nacionalnih 
ciljev povečanja energetske učinkovitosti 
lahko države članice upoštevajo 
nacionalne okoliščine, ki vplivajo na 
porabo primarne energije: spremembe 
uvoza in izvoza energije, razvoja uporabe
biomase in sončne energije ter zajemanja 
in skladiščenja ogljikovega dioksida.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bolje odraža pravno podlago in sklepe izrednega zasedanja Sveta za 
energijo dne 4. februarja 2011. Njegov namen je tudi odraziti, da načelo energetske 
učinkovitosti omogoča energetske prihranke, ne pa nasprotno.

Predlog spremembe 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020. Pri določanju teh ciljev 

1. Države članice sprejmejo zavezujoč 
nacionalni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, izražen kot absolutna raven 
porabe primarne energije leta 2020. Ti 
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morajo države članice upoštevati cilj 
Unije, tj. 20-odstotni prihranek energije, 
ukrepe iz te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

nacionalni cilji se določijo v skladu z 
metodologijo, določeno v Prilogi Ia 
(novo).

Or. en

Obrazložitev

Že zdaj je jasno, da 20-odstotni cilj ne bo dosežen na podlagi na podlagi okvirnih nacionalnih 
ciljev, ki so si jih države članice same določile. Čakati do leta 2014, da se to potrdi, je le 
dodatno tratenje časa. V direktivi je treba določiti evropske metodologije v zvezi s tem, kako 
določiti nacionalne cilje, s čimer bi se zagotovilo, da znašajo 20 % in lahko tako postanejo 
zavezujoči cilji že ob začetku veljavnosti direktive. 

Predlog spremembe 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati 
cilj Unije, tj. 20-odstotni prihranek 
energije, ukrepe iz te direktive, ukrepe za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 
energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

1. Ta direktiva določa zavezujoče
nacionalne cilje povečanja energetske 
učinkovitosti, izražene kot absolutna raven 
porabe primarne energije v letih 2020, 
2025 in 2030. Kot je določeno v Prilogi 1, 
bodo ti nacionalni cilji zagotovili 
izpolnjevanje cilja Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek energije do leta 2020 in kasneje.

Or. en

Predlog spremembe 79
Linda McAvan, Åsa Westlund
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020. Pri določanju teh ciljev 
morajo države članice upoštevati cilj 
Unije, tj. 20-odstotni prihranek energije, 
ukrepe iz te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

1. Države članice sprejmejo zavezujoč 
nacionalni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, izražen kot absolutna raven 
porabe primarne energije leta 2020. Ti 
nacionalni cilji združeni omogočajo EU, 
da zmanjša primarno porabo energije za 
25 % do leta 2020.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala uvesti zavezujoč cilj za zmanjšanje porabe 
energije za 25 % do leta 2020 v skladu z mnenjem o akcijskem načrtu o energetski 
učinkovitosti odbora ENVI iz leta 2010.

Predlog spremembe 80
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati 
cilj Unije, tj. 20-odstotni prihranek 
energije, ukrepe iz te direktive, ukrepe za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 
energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 

1. Najkasneje do 30. junija 2013 se države 
članice sporazumejo o nacionalnih ciljih 
povečanja energetske učinkovitosti na 
podlagi predloga Komisije, pri tem pa 
upoštevajo metodologijo, kot je določena v 
Prilogi Ia, da se zagotovi doseganje cilja 
Unije, tj. 20-odstotni prihranek primarne 
energije do leta 2020, za kar bi bilo 
potrebno zmanjšati porabo primarne 
energije EU za 368 Mtoe v letu 2020. 
Nacionalni cilji povečanja energetske 
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državah članicah in na ravni Unije. učinkovitosti se izrazijo kot absolutna 
raven porabe primarne energije leta 2020 
in upoštevajo ukrepe iz te direktive, ukrepe 
za doseganje nacionalnih ciljev varčevanja 
z energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 81
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se 
izvajajo politike in ukrepi za dosego 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, določenih v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali 
bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne 
energije, za kar je potrebno zmanjšanje 
porabe primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena 
iz člena 19(4).

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 83
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali 
bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne 
energije, za kar je potrebno zmanjšanje 
porabe primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena 
iz člena 19(4).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov 
Panayotov), Corinne Lepage, Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali 
bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne 
energije, za kar je potrebno zmanjšanje 
porabe primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena 
iz člena 19(4).

2. Države članice uvedejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da je njihova 
primarna poraba energije enaka ali nižja 
od letne linearne krivulje k cilju za leto 
2020 iz Priloge -1.

Or. en
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Predlog spremembe 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 
Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije, za 
kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

2. Komisija do 30. junija 2014 ali 
najpozneje takrat, ko so na voljo 
posodobljeni zanesljivi statistični podatki, 
oceni, ali bo Unija do leta 2020 lahko 
dosegla cilj 20-odstotnega prihranka 
primarne energije, za kar je potrebno 
zmanjšanje porabe primarne energije EU 
za 368 Mtoe leta 2020, pri čemer se 
upoštevata seštevek nacionalnih ciljev iz 
odstavka 1 in ocena iz člena 19(4).

Or. fi

Obrazložitev

Statistični podatki Eurostata so na voljo z dve- ali tri-letnim zaostankom, zato do leta 2014 ne 
bodo ustrezno posodobljeni, da bi merili vpliv direktive o energetski učnikovitosti z vidika 
porabe energije.

Predlog spremembe 86
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 
Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije, za 
kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 
Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije, pri 
čemer se upoštevata seštevek nacionalnih 
ciljev iz odstavka 1 in ocena iz člena 19(4).

Or. en
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Obrazložitev

Predvideni letni prihranek energetske učinkovitosti v višini 368 Mtoe ne bo ustrezen cilj v 
primeru nižje in višje rasti od tiste, ki se predvideva za gospodarstvo EU. Potrebna je 
prilagoditev tokom let, da bi bili cilj in z njim povezani ukrepi politike učinkovitejši.

Predlog spremembe 87
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo
Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali je
Unija na dobri poti h krovnemu cilju 20-
odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti za leto 2020, za kar je 
potrebno zmanjšanje porabe primarne 
energije EU za 368 Mtoe leta 2020, pri 
čemer se upoštevata seštevek nacionalnih 
ciljev iz odstavka 1 in ocena iz člena 19(7).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bolje odraža pravno podlago in sklepe izrednega zasedanja Sveta za 
energijo dne 4. februarja 2011. Njegov namen je tudi odraziti, da načelo energetske 
učinkovitosti omogoča energetske prihranke, ne pa nasprotno.

Predlog spremembe 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali 
bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne 
energije, za kar je potrebno zmanjšanje 
porabe primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 

2. Države članice so obvezane uresničiti 
svoje prihranke energije, določene v 
Prilogi I, prek izvajanja ukrepov, 
predpisanih v tej direktivi, pa tudi z 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
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nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena 
iz člena 19(4).

ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 
Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije, za 
kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena 
iz člena 19(4).

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 
Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije.

Or. pl

Predlog spremembe 90
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do 31. decembra 2013 Komisija z 
delegiranimi akti v skladu s členom 18 
določi skupno in stroškovno učinkovito 
metodologijo za spremljanje in 
preverjanje prihranka energije, ki bo 
omogočila količinsko opredelitev 
prizadevanj držav članic na enakopravni 
podlagi, tako da uporabi razpoložljive 
statistične kazalnike.

Or. en
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Predlog spremembe 91
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a – Prenova stavbnega fonda
1. Države članice si prizadevajo do 31. 
decembra 2050 zmanjšati porabo energije 
v obstoječem stavbnem fondu za 80 % v 
primerjavi z ravnmi iz leta 2010.
2. Države članice kot del nacionalnih 
načrtov iz člena 9 Direktive 2010/31/EU 
in brez poseganja v odstavek 1 te direktive 
razvijejo programe in politike za prenovo 
obstoječega stavbnega fonda, da bi 
dosegle cilj iz odstavka 1.
Programi obsegajo cilje temeljite prenove 
za leta 2020, 2030 in 2040, ki se 
razlikujejo glede na kategorijo stavbe.
Države članice te programe objavijo do 1. 
januarja 2014.

Or. en

Predlog spremembe 92
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a – Stavbni fond
1. Države članice si prizadevajo za 
zmanjšanje porabe energije v svojem 
stavbnem fondu za 80 % do leta 2050.
2. Do januarja 2013 države članice 
razvijejo nacionalne časovne načrte o 
tem, kako doseči cilj iz odstavka 1. Ti 
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vključujejo vsaj:
(a) vmesne cilje za zmanjšanje porabe
energije v stavbnem fondu do leta 2020, 
2030 in 2040,
(b) strategije in ukrepe za to, kako doseči 
cilje iz člena 2.a,
(c) strategije in ukrepe za to, kako 
podpreti najemnike in jim omogočiti 
nadzor nad njihovo porabo energije ter 
zagotoviti, da koristi ukrepov za 
energetsko učinkovitost presežejo stroške,
(d) strategije in ukrepe za to, kako se 
spoprijeti z energetsko učinkovitostjo v 
socialnih stanovanjih.

Or. en

Predlog spremembe 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panajotov (Vladko 
Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a – Stavbni fond
1. Države članice izdelajo nacionalne 
strategije za zmanjšanje porabe energije 
obstoječega nacionalnega stavbnega 
fonda.
2. Nacionalne strategije vključujejo 
zakonodajne in finančne ukrepe ter 
ukrepe za usposabljanje, namenjene 
dosegi zmanjšanja porabe energije 
obstoječega stavbnega fonda za 80 % v 
primerjavi z ravnmi iz leta 2010 do 31. 
decembra 2050, predvsem s temeljitimi 
prenovami.
3. Nacionalne strategije vključujejo tudi 
naslednje vmesne cilje:
(a) zmanjšanje porabe energije v 
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obstoječem stavbnem fondu za 30 % v 
primerjavi z ravnijo iz leta 2010 do 31. 
decembra 2030,
(b) zmanjšanje porabe energije v 
obstoječem stavbnem fondu za 60 % v 
primerjavi z ravnijo iz leta 2010 do 31. 
decembra 2040.
4. Države članice lahko sprejmejo različne 
pristope za poslovne, stanovanjske in 
javne stavbe ter lahko najprej 
obravnavajo stavbe z najslabšimi rezultati.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale opredeliti celovite nacionalne strategije za zmanjšanje porabe 
energije obstoječega stavbnega fonda na dolgi rok.

Predlog spremembe 94
Kriton Arsenis

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a – Stavbni fond
1. Države članice izdelajo nacionalne 
strategije za zmanjšanje porabe energije 
obstoječega nacionalnega stavbnega 
fonda.
2. Nacionalne strategije obsegajo 
zakonodajne in finančne ukrepe ter 
ukrepe za usposabljanje, namenjene 
zmanjšanju porabe energije obstoječega 
stavbnega fonda za 80 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 2010 do 31. decembra 2050, 
predvsem s temeljitimi prenovami.
3. Nacionalne strategije obsegajo tudi 
naslednje vmesne cilje:
(a) zmanjšanje porabe energije v 
obstoječem stavbnem fondu za 30 % v 
primerjavi z ravnijo iz leta 2010 do 31. 



AM\882704SL.doc 51/106 PE475.843v02-00

SL

decembra 2030,
(b) zmanjšanje porabe energije v 
obstoječem stavbnem fondu za 60 % v 
primerjavi z ravnijo iz leta 2010 do 31. 
decembra 2040.
4. Države članice lahko sprejmejo različne 
pristope za poslovne, stanovanjske in 
javne stavbe ter lahko najprej 
obravnavajo stavbe z najslabšimi rezultati.

Or. en

Predlog spremembe 95
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. 
Izračuna se 3-odstotna stopnja skupne 
tlorisne površine stavb s skupno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 
organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 96
Bas Eickhout
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. 
Izračuna se 3-odstotna stopnja skupne 
tlorisne površine stavb s skupno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 
organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov ali take, v katerih 
so javni organi nastanjeni, od 
1. januarja 2014 vsako leto korenito 
prenovi. Izračuna se 3-odstotna stopnja 
skupne tlorisne površine stavb v lasti 
javnih organov ali takih, v katerih so javni 
organi nastanjeni, zadevne države članice, 
ki 1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU.
Izračuna se 3-odstotna stopnja skupne 
tlorisne površine stavb s skupno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 

1. Države članice zagotovijo, da lahko od 
1. januarja 2014 javni sektor v vsaki državi 
sistematično izvaja stroškovno učinkovite 
in drugače ustrezne energetsko varčne in 
energetsko učinkovite ukrepe. To se lahko 
doseže v okviru nacionalnih programov 
ali sporazumov za spodbujanje 
energetskih pregledov stavb v lasti javnih 
organov ali drugih dejavnosti in 
prenovitvenih del, ki se opravijo na 
podlagi takih pregledov. Stroškovno 
učinkoviti ukrepi lahko na primer 
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organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

zajamejo spodbujanje nadziranja porabe 
ali izboljšanje sistemov gospodarjenja z 
energijo in prostorske učinkovitosti. 

Or. fi

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala spodbujati tudi stroškovno učinkovitost. Javni 
proračun držav članic si ne more privoščiti nepotrebne in stroškovno neekonomične prenove. 
Večje prenove zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti bi bilo treba vezati na redno 
obnovo v času življenjske dobe stavbe.

Predlog spremembe 98
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
1 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 1-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 500 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en
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Predlog spremembe 99
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov ali v katerih so ti 
nastanjeni, od 1. januarja 2014 vsako leto 
prenovi z namenom izpolnitve vsaj 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU. Izračuna se 3-
odstotna stopnja skupne tlorisne površine 
stavb s skupno tlorisno površino več kot 
250 m2 v lasti javnih organov ali takih, v 
katerih so ti nastanjeni, zadevne države 
članice, ki 1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah imajo javni organi v najemu prostore zasebnega sektorja.

Predlog spremembe 100
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
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namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU, pod 
pogojem da se zagotovijo zadostna 
sredstva. Izračuna se 3-odstotna stopnja 
skupne tlorisne površine stavb s skupno 
tlorisno površino več kot 250 m2 v lasti 
javnih organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
2 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 2-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 500 m2, po 9. juliju 2015 pa več 
kot 250 m2 v lasti javnih organov zadevne 
države članice, ki 1. januarja posameznega 
leta ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

Or. pl
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Predlog spremembe 102
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU.
Izračuna se 3-odstotna stopnja skupne 
tlorisne površine stavb s skupno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 
organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

1. 1. Da bi države članice dosegle 
dolgoročni cilj iz člena 3a (novo) in brez 
poseganja v člen 7 Direktive 2010/31/EU, 
izvajajo ustrezne nacionalne časovne 
načrte za prenovo stavb, ki so v lasti 
javnih organov ali so ti v njih nastanjeni.
Ti časovni načrti zagotovijo odmerjena 
zmanjšanja dobavljene ali končne porabe 
energije (kWh in KWh/m² ali 
enakovredno), kot je opredeljeno v Prilogi 
I Direktive 2010/31/EU, za najmanj 20 % 
do leta 2020, 40 % do leta 2030 in 80 % 
do leta 2045.

Kot del teh načrtov potekajo na vseh 
stavbah v lasti nacionalnih, regionalnih 
ali lokalnih organov ali takih, v katerih so 
ti organi nastanjeni – od 1. januarja 2014 
– redna posodobitvena dela (npr. zaradi 
starosti, slabe kakovosti ali 
neučinkovitosti), pa tudi energetska 
prenova, katere namen je prej navedeno 
zmanjšanje porabe energije.
2. Države članice pri izpolnjevanju zahtev 
iz odstavka 1 zagotovijo, da se temeljite 
prenove opravijo kadar koli so tehnično 
izvedljive, začenši s stavbami z najslabšimi 
rezultati, in zajamejo vse ekonomsko 
utemeljene ukrepe. Prenove se izvajajo v 
takem tempu in tako temeljito, da se 
doseže domnevno ali ocenjeno letno 
splošno izboljšanje energetske 
učinkovitosti v povprečju najmanj za 
3,5 % na leto za fond javnih stavb kot 
celoto do leta 2030 in kasneje.
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Predlog spremembe 103
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
2 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 2-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Države članice lahko sklenejo, da skupna 
uporabna površina javnih zgradb, pri 
katerih nacionalne minimalne zahteve v
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU o 
ocenjeni gospodarski dobi trajanja 
zgradbe niso stroškovno učinkovite, ni del 
obnove.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost obnove po mnenju Komisije ne pomeni posebej visokih prihrankov pri energiji (str. 
4 povzetka ocene vpliva Komisije). Hkrati pa na drugi strani to pomeni bistvene finančne 
obremenitve javnih proračunov. Obveznost obnove ima lahko za posledico ekološko in 
ekonomsko vprašljive prisilne obnove, ki lahko ogrozijo evropski cilj v zvezi s prihranki 
energije zaradi pomanjkanje sredstev na drugih področjih. 
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Predlog spremembe 104
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Države članice zagotovijo izvajanje 
ukrepov v zvezi z ovojem stavbe, gradbeno 
opremo, dejavnostmi in vzdrževanjem ter 
vedenjem potrošnikov. V to bodo 
vključene povezave na učinkovita 
območna omrežja za ogrevanje, kadar je 
to tehnično in ekonomsko izvedljivo (za 
stavbe, ki se prenavljajo in kadar je treba 
ogrevalne naprave naknadno posodobiti).

Or. en

Predlog spremembe 105
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 1. Države članice brez poseganja v člen 7 
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Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.
Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotovitvi dobre kakovosti zraka v zaprtih 
prostorih, tako da se zahteva ustrezno 
prezračevanje ter uporaba gradbenih 
materialov, opreme in proizvodov z 
nizkimi emisijami.

Or. en

Predlog spremembe 106
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.(a) kjer ukrepi energetske učinkovitosti 
zadevajo javne stavbe, kot so centri za 
dnevno varstvo, vrtci ali šole, se opravi 
presoja vpliva na zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Otroci so posebej dovzetni za morebitne škodljive učinke nekakovostnega zraka v zaprtih 
prostorih. Za ukrepe energetske učinkovitosti v javnih stavbah, kjer preživljajo čas, bi bilo 
treba izvesti obvezno presojo vpliva na zdravje, s katero bi ocenili morebitna tveganja in 
določili ukrepe za uravnavanje potreb po energetski učinkovitosti in kakovosti zraka v zaprtih 
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prostorih.  

Predlog spremembe 107
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice se lahko odločijo, da 
ne bodo določile ali uporabljale zahtev iz 
odstavka 1 za stavbe, ki so uradno 
zaščitene kot del zaščitenega okolja ali 
zaradi njihovega posebnega 
arhitekturnega ali zgodovinskega 
pomena, če bi izpolnjevanje nekaterih 
minimalnih zahtev v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo na nesprejemljiv način 
spremenilo njihov značaj ali izgled.

Or. en

Predlog spremembe 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Če se obvezni delež obnove odstrani iz prvega odstavka člena 4, potem drugi odstavek ni več 
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potreben.

Predlog spremembe 109
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato se to prekliče, 
da bi dosegli cilj, države članice pa bi imele proste roke pri izbiri izmed več nezavezujočih 
ukrepov. 

Predlog spremembe 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih in/ali naslednjih dveh 
let.
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Or. pl

Predlog spremembe 111
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh
let.

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih treh let.

Or. de

Obrazložitev

Stalna letna stopnja obnove ni prožna in tudi ne realistična. Javnim ustanovam bi morala biti 
priznana možnost, da obnove porazdelijo na večletno obdobje, tako da bo stopnja obnove 
dosežena v povprečju obdobja.

Predlog spremembe 112
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene odstavka 1 
do 1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti njihovih javnih 
organov, pri čemer navedejo:

črtano

(a) tlorisno površino v m2 in
(b) energetsko učinkovitost posamezne 
stavbe.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato se to prekliče, 
da bi dosegli cilj, države članice pa bi imele proste roke pri izbiri izmed več nezavezujočih 
ukrepov. 

Predlog spremembe 113
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene odstavka 1 do
1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti njihovih javnih 
organov, pri čemer navedejo:

3. Države članice za namene odstavka 1 do
1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti ali uporabi
njihovih javnih organov, pri čemer 
navedejo:

Or. en

Predlog spremembe 114
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene odstavka 1 do
1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti njihovih javnih 
organov, pri čemer navedejo:

3. Države članice za namene odstavka 1 do 
1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti njihovih javnih 
organov s skupno uporabno tlorisno 
površino, kot je opredeljena v odstavku 1, 
pri čemer navedejo:

Or. en
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Predlog spremembe 115
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tlorisno površino v m2 in črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato se to prekliče, 
da bi dosegli cilj, države članice pa bi imele proste roke pri izbiri izmed več nezavezujočih 
ukrepov. 

Predlog spremembe 116
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tlorisno površino v m2 in (a) uporabno tlorisno površino v m2;

Or. en

Predlog spremembe 117
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) energetsko učinkovitost posamezne 
stavbe.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 118
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) energetsko učinkovitost posamezne 
stavbe.

(b) energetsko učinkovitost posamezne 
stavbe ter

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato se to prekliče, 
da bi dosegli cilj, države članice pa bi imele proste roke pri izbiri izmed več nezavezujočih 
ukrepov. 

Predlog spremembe 119
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) uporabo podjetij za energetske 
storitve in pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije.

Or. en

Predlog spremembe 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti popisi pa ne veljajo za stavbe, 
pomembne z vidika državne varnosti, ali 
na primer za stavbe v lasti vojske.

Or. fi

Obrazložitev

Zaradi državne varnosti je pomembno, da se stavbe, ki so v lasti, denimo, vojske  izključijo iz 
področja uporabe popisov.

Predlog spremembe 121
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kot alternativni pristop k odstavkoma 
1 in 2 lahko države članice sprejmejo 
druge ukrepe za zagotovitev 
enakovrednega letnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti stavbe, ki je v 
lasti javnih organov, kot zahteva odstavek 
1. Države članice lahko dajo prednost 
prenovi stavb, ki so v lasti njihovih javnih 
organov, na podlagi stroškovno najbolj 
učinkovitega izboljšanja energetske 
učinkovitosti svojih stavb. Za namene tega 
alternativnega pristopa lahko ocenijo 
energetske prihranke, ki bi jih zagotovili z 
upoštevanjem odstavkov 1 in 2, in sicer 
tako, da uporabijo ustrezne standardne 
vrednosti porabe energije pred prenovo 
stavbe in po njej.
Države članice, ki se odločijo za 
alternativni pristop, Komisijo najpozneje 
do 1. januarja 2014 obvestijo o 
alternativnih ukrepih, ki jih nameravajo 
sprejeti, in prikažejo, kako bi dosegle 
enakovredno izboljšanje energetske 
učinkovitosti stavb, ki so v lasti javnih 
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organov.

Or. en

Predlog spremembe 122
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice spodbujajo javne 
organe, da:

4. Države članice zagotovijo, da javni 
organi:

Or. en

Predlog spremembe 123
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vzpostavijo sistem gospodarjenja z 
energijo kot del izvajanja njihovega načrta.

(b) vzpostavijo sistem gospodarjenja z 
energijo kot del izvajanja njihovega načrta.

Pri načrtu energetske učinkovitosti in 
sistemu gospodarjenja se ustrezno 
upoštevajo zdravstvena tveganja in 
pozitivni ukrepi. 

Or. en

Predlog spremembe 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) pri gradnji javnih stavb dovolijo 
ogljikove emisije iz gradbenih materialov, 
za porabo energije, ki izhaja iz 
proizvodnje gradbenih materialov, in 
okolju prijazne gradbene materiale v času 
življenjske dobe, ter pri gradnji 
spodbujajo uporabo obnovljivih naravnih 
virov, na primer les.

Or. fi

Obrazložitev

Tudi gradbeni material ima bistveno vlogo, saj čedalje večji delež celotne porabe energije 
stavb izvira iz gradbene faze. Spodbujanje uporabe nizkoemisijskih okolju prijaznih 
gradbenih materialov, kot je les, bi zmanjšalo okoljsko breme, povezano z gradnjo.

Predlog spremembe 125
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) (c) uvedejo pogodbe za energetske 
storitve, ki so namenjene dolgoročni 
ohranitvi ali izboljšanju energetske 
učinkovitosti, vključno s pogodbenim 
zagotavljanjem prihranka energije;

Or. en

Predlog spremembe 126
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba)(c)  vsebina in okvir teh načrtov se 
opredelita na nacionalni ravni, nato pa se 
razvijeta in sprejmeta na regionalni in 
lokalni ravni ob upoštevanju posebnosti 
javnih organov;

Or. en

Predlog spremembe 127
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) (c) države članice spodbujajo razvoj 
merila za energetsko učinkovite in zdrave 
stavbe, kontrolne sezname, informacijske 
kampanje in izmenjavo dobre prakse.

Or. en

Obrazložitev

Omogočiti je treba razvoj meril, kontrolnih seznamov in izmenjave dobre prakse, da bi 
zagotovili, da bodo stavbe energetsko učinkovite in zdrave. 

Predlog spremembe 128
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) načrti energetske učinkovitosti, ki jih 
sprejmejo regionalni in lokalni javni 
organi bi morali biti pravno zavezujoči. 

Or. en
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Predlog spremembe 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Jo 
Leinen, Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a (novo) Države članice pripravijo 
nacionalne načrte, v katerih opredelijo 
podrobnosti o nacionalnih strategijah za 
zmanjšanje emisij ogljika svojih stavb do 
leta 2050 za 80 % glede na ravni iz leta 
1990.  Ti načrti se sprejmejo do 1. 
januarja 2014 (za javne stavbe), do 1. 
januarja 2015 (za poslovne stavbe) in do 
1. januarja 2017 (za zasebne stavbe), v 
njih pa so določeni tudi vmesni cilji za 
povprečno porabo energije stavbnega 
fonda do leta 2020, 2030 in 2040.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva bi morala obravnavati tudi fond zasebnih stavb, vendar ne v obliki neprožnih 
ciljev v absolutnem smislu. Države članice bi morale imeti proste roke pri doseganju teh 
ciljev. 

Predlog spremembe 130
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vse ukrepe iz člena 4 dopolnjuje 
študija izvedljivosti, ki prikazuje finančne 
rezultate naložbe, pri čemer se upošteva 
sedanja in morebitna prihodnja 
namembnost zadevne javne stavbe.
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Or. el

Obrazložitev

V težkih časih morajo biti vse javnoproračunske odločitve okoljsko in ekonomsko racionalne 
ter ne sme biti primerov, kjer imajo določena podjetja monopolistično prednost, kar ne bi 
zagotavljalo dodatnih ugodnosti v smislu javnega interesa.

Predlog spremembe 131
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III, pri čemer morajo 
upoštevati stroškovno učinkovitost, 
gospodarsko izvedljivost in tehnično 
primernost ter tudi zadovoljivo raven 
konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 132
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi
ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Or. en
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Predlog spremembe 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III. Pri tem skrbijo 
javne ustanove za stroškovno učinkovitost, 
ekonomsko izvedljivost in tehnično 
opremljenost ter zadostno konkurenco.

Or. de

Obrazložitev

Javna naročila se morajo poleg energetske učinkovitosti orientirati tudi po drugih vidikih, da 
bi lahko v posameznem primeru smiselno ponderirali merila izbire.

Predlog spremembe 134
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice spodbujajo razvoj in 
razumevanje energetskih storitev, kot so 
opredeljene v členu 2.3. V zvezi s tem 
javni organi ocenijo možnost sklepanja 
dolgoročnih pogodb za zagotavljanje 
prihranka energije, kot so opredeljene v 
členu 14b.  

Or. en
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Predlog spremembe 135
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice spodbujajo javne organe, 
da kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato se to prekliče, 
da bi dosegli cilj, države članice pa bi imele proste roke pri izbiri izmed več nezavezujočih 
ukrepov. 

Predlog spremembe 136
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III, pod pogojem, da so 
dodatni stroški pri nakupu finančno 
učinkovita odločitev, ob upoštevanju 
finančne učinkovitosti nakupa z vidika 
naložbe ter ugodnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov.

Or. el

Obrazložitev

V težkih časih morajo biti vse javnoproračunske odločitve okoljsko in ekonomsko racionalne 



PE475.843v02-00 74/106 AM\882704SL.doc

SL

ter ne sme biti primerov, kjer imajo določena podjetja monopolistično prednost, kar ne bi 
zagotavljalo dodatnih ugodnosti v smislu javnega interesa.

Predlog spremembe 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi, 
če je mogoče, kupujejo le izdelke, storitve 
in stavbe z visoko energetsko 
učinkovitostjo, kot je določeno v 
Prilogi III.

Or. fr

Predlog spremembe 138
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 139
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da distributerji 
energije in/ali podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
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članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

članic, dosežejo skupni letni prihranek
končne porabe energije v višini najmanj 
2 % njihove letne prodaje energije glede 
na povprečni obseg v zadnjih treh letih v 
zadevni državi članici. Takšne prihranke 
energije morajo zavezane strani doseči pri 
končnih odjemalcih.

Or. en

Predlog spremembe 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža 
glede na obseg v preteklem letu v zadevni 
državi članici, razen energije, ki se porabi 
za prevoz. Takšne prihranke energije 
morajo zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. 
Sistem je lahko tudi v obliki 
alternativnega sistema energetske 
učinkovitosti na podlagi sporazuma v 
skladu z odstavkom 9 po vzoru sistemov, 
že vzpostavljenih v številnih državah 
članicah. S tem sistemom ali 
alternativnimi sistemi v skladu z 
odstavkom 9 se zagotovi, da vsi 
distributerji energije ali vsa podjetja za 
maloprodajo energije, ki delujejo na 
ozemlju držav članic, dosežejo letni 
prihranek energije, ki ga države članice 
opredelijo same glede na svoj izhodiščni 
položaj z vidika energetske učinkovitosti,
razen energije, ki se porabi za prevoz 
Takšne prihranke energije morajo zavezane 
strani doseči pri končnih odjemalcih.
Države članice lahko svojo obveznost 
energetskega prihranka v celoti ali 
deloma izpolnjujejo s pomočjo 
alternativnega sistema energetskega 
prihranka na podlagi sporazuma, tudi 
takrat, ko so neposredno vključeni končni 
porabniki energije.

Or. fi
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Obrazložitev

Številne države članice že imajo vzpostavljene učinkovite sisteme energetske učinkovitosti, ki 
temeljijo na sporazumih. Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala omogočati te 
učinkovite sisteme in ne državam članicam vsiljevati nove sisteme. Države članice bi morale 
določiti svoje cilje letnega prihranka na podlagi svojega izhodiščnega položaja, v okviru 
sistema energetskega prihranka po lastni izbiri, da bi izpolnjevale svoje nacionalne cilje v 
skladu s členom 3.

Predlog spremembe 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije
kot deleža njihove prodaje energije glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, kot prispevek k nacionalnim 
ciljem, določenim v skladu s členom 3 
direktive, ob upoštevanju cilja Unije, tj. 
20-odstotnega prihranka energije do leta 
2020. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih. Cilj prihranka energije se 
uvede postopoma in z izhodiščno stopnjo, 
ki se bo razlikovala na nacionalni ravni, 
da bi v celoti upoštevala zgodnje 
ukrepanje in do zdaj dosežene rezultate, 
vključno z ukrepi energetske 
učinkovitosti, že sprejetimi za sektor 
goriva.
Ukrepe za dolgoročne prihranke ali 
strukturirane programe, ki jih na 
področju energetske učinkovitosti 
predlagajo operaterji, bi bilo treba 
spodbujati s spodbudami ali s posebno 
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fiskalno obravnavo.

Or. en

Obrazložitev

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets.
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Predlog spremembe 142
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža 
glede na obseg v preteklem letu v zadevni 
državi članici, razen energije, ki se porabi 
za prevoz. Takšne prihranke energije 
morajo zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Da bi dosegle cilje iz odstavka 1 člena 
3, lahko države članice določijo sistem 
energetske učinkovitosti. S tem sistemom 
se zagotovi, da obvezane strani dosežejo 
letni prihranek energije pri končnih 
odjemalcih.

Or. en

Obrazložitev

Predlagani nacionalni 1,5-odstotni cilj ne upošteva višje energetske učinkovitosti, ki so jo 
nekatere države članice dosegle poprej (z zgodnjim ukrepanjem).

Predlog spremembe 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihove prodaje energije glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih. Države članice omenjeni 
sistem uporabljajo v vseh sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Energetska učinkovitost je stroškovno učinkovitejša, če so vključeni vsi sektorji. V 
transportnem sektorju bi lahko k energetski učinkovitosti veliko prispevala elektromobilnost.

Predlog spremembe 144
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije 
kot delež njihove prodaje energije glede na 
obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih. Cilj prihranka energije se 
uvede postopoma in z izhodiščno stopnjo, 



AM\882704SL.doc 79/106 PE475.843v02-00

SL

ki se bo razlikovala na nacionalni ravni, 
da bi v celoti upošteval zgodnje ukrepanje 
in do zdaj dosežene rezultate, vključno z 
ukrepi energetske učinkovitosti, ki so že 
bili sprejeti v sektorju goriva.
Ukrepe za dolgoročne prihranke ali 
strukturirani programi, ki jih na področju 
energetske učinkovitosti predlagajo 
operaterji, bi bilo treba spodbujati s 
spodbudami ali s posebno davčno 
obravnavo.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uvedba načela subsidiarnosti. Enak pristop za vse ni 
priporočljiv pri izvajanju ambicioznih ciljev energetske učinkovitosti. Države članice določijo 
nacionalne cilje energetske učinkovitosti glede na posebne nacionalne okoliščine (poraba 
primarne energije, energetski scenarij itd.). Države članice morajo določiti najustreznejše 
ukrepe za doseganje tega cilja. Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o sistemu trgovanja z 
emisijami predvidevata stroge cilje energetske učinkovitosti za gorivo. 

Predlog spremembe 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagani 1,5-odstotni cilj obveznih letnih prihrankov mora veljati za gospodarstvo kot 
celoto, zato mora zajemati tudi prometni sektor, ki ima izreden gospodarski, vendar še 
neuresničen varčevalni potencial.

Predlog spremembe 146
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije, ki 
so ga države članice določile kot delež
njihove prodaje energije glede na obseg v 
preteklem letu v zadevni državi članici, 
razen energije, ki se porabi za prevoz. 
Takšne prihranke energije morajo zavezane 
strani doseči pri distributerjih in končnih 
odjemalcih. Ta letni prihranek energije 
vodi v uresničenje cilja iz člena 3(2).

Or. en

Obrazložitev

Posamezne države članice bi morale imeti možnost, da same opredelijo svoje nacionalne 
cilje, ob upoštevanju preteklih in sedanjih prizadevanj za varčevanje z energijo, pri čemer bi 
vključile druge pomembne notranje (svoj potencial z vidika tehnološkega napredka in 
gospodarske uspešnosti) in zunanje (gospodarska rast in industrijske dejavnosti) dejavnike, 
namesto da bi imele enake cilje glede varčevanja z energijo kakor ostale države članice EU.  
Tako bodo lahko izpolnile splošni cilj v skladu z direktivo (člen 3) in ob tem upoštevale svoje 
posebnosti glede energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 147
Anja Weisgerber
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža
glede na obseg v preteklem letu v zadevni 
državi članici, razen energije, ki se porabi 
za prevoz. Takšne prihranke energije 
morajo zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Države članice se zavežejo, da bodo 
uvedle ustrezne sisteme spodbud za 
povečanje energetske učinkovitosti pri 
končnih odjemalcih, da dosežejo letni 
prihranek energije v višini, ki ustreza 1,5 
% v preteklem letu realiziranega tržnega 
deleža pri prodaji energije v zadevni 
državi članici.

Or. de

Obrazložitev

Države članice bi morale dobiti možnost, da lahko zavezujoč cilj, to je doseganje prihrankov 
energije v višini 1,5 % pri končnih odjemalcih, uresničijo tudi z drugimi ukrepi, kot so sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 148
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz in proda napravam, ki sodelujejo v 
sistemu trgovanja s pravicami do emisij. 
Takšne prihranke energije morajo zavezane 
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strani doseči pri končnih odjemalcih ali z 
enakovrednim varčevanjem primarne 
energije v dobavni verigi.

Or. en

Predlog spremembe 149
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
sprejme druge ukrepe za doseganje 
prihranka energije pri končnih 
odjemalcih. S sistemom obveznosti ali 
drugimi ukrepi se zagotovi, da vsi 
distributerji energije ali vsa podjetja za 
maloprodajo energije ali druge ustrezne 
strani, ki delujejo na ozemlju držav članic, 
sprejmejo ukrepe, ki predstavljajo 
prihranek energije v višini [prilagojeno 
glede na povprečna leta in druge ustrezne 
dejavnike, kot je gospodarska rast] 4,5 %
njihove distribuirane ali prodane energije 
glede na obseg v preteklih treh letih v 
zadevni državi članici.

Države članice lahko v nacionalne sisteme 
vključijo ukrepe v prometnem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 150
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Rezultat prodaje ali dobave energentov ne 
predstavlja obveznosti prihranka energije 
iz odstavka 1 tega člena, če:
– so stranski energetski produkti, ki so 
rezultat ponovne uporabe energije; ali
– so produkti, dobavljeni ali prodani 
večinoma lastnim območjem delovanja in 
podružnicam; ali
– so produkti v okviru „zaprtih 
distribucijskih sistemov“.

Or. en

Obrazložitev

Industrijska ali komercialna območja ali območja deljenih storitev, kot so stavbe železniških 
postaj, letališča, bolnišnice ali nekatere industrijske lokacije lahko zaradi svojih posebnih 
dejavnosti vključujejo zaprte distribucijske sisteme. Njihova primarna funkcija je uporaba 
energije, pridobljene z industrijskim procesom in ne na podlagi dobave energije. Zato je v 
njihovem interesu, da izboljšajo svojo učinkovitost.

Predlog spremembe 151
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice prihranke energije, ki jih 
zahtevajo posamezne zavezane strani, 
izrazijo v smislu porabe končne ali 
primarne energije. Metoda, izbrana za 
izražanje zahtevanih prihrankov energije, 
se uporabi tudi za izračun prihrankov, ki 
jih zahtevajo zavezane strani. Uporabijo se 
pretvorbeni faktorji iz Priloge IV.

2. Države članice prihranke energije, ki jih 
zahtevajo posamezne zavezane strani, 
izrazijo v smislu porabe končne ali 
primarne energije. Metoda, izbrana za 
izražanje zahtevanih prihrankov energije, 
se uporabi tudi za izračun prihrankov, ki 
jih zahtevajo zavezane strani. Uporabijo se 
pretvorbeni faktorji iz Priloge IV. Pri 
izračunu prihrankov energije je treba 
upoštevati spremembo goriva, pri čemer 
se uporabijo smernice, ki jih sprejme 
Komisija.
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Države članice distributerjem energije ali 
vsem podjetjem za maloprodajo energije, 
ki so neposredno ali prek povezanih 
podjetij vključene v dobavo, omogočijo, da 
v obveznost iz tega odstavka vključijo 
prihranke energije, dosežene pri 
pretvorbi, prenosu in distribuciji energije.

Or. en

Predlog spremembe 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
prihranki, ki jih zahtevajo zavezane strani, 
izračunajo v skladu s Prilogo V(2). Prav 
tako vzpostavijo nadzorne sisteme, v 
okviru katerih se neodvisno preveri vsaj 
statistično pomemben delež ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih 
sprejmejo zavezane strani.

4. Države članice zagotovijo, da se 
prihranki, ki jih zahtevajo zavezane strani, 
izračunajo v skladu s Prilogo V(2). Prav 
tako vzpostavijo neodvisne merilne in 
nadzorne sisteme ter sisteme preverjanja, 
v okviru katerih se neodvisno preveri vsaj 
statistično pomemben in reprezentativni 
vzorec ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, ki jih sprejmejo zavezane 
strani.

Or. en

Obrazložitev

Ustrezno preverjanje prihrankov energije je bistveno za zagotovitev poštenega posla za 
potrošnike in potrditev, da se dejansko dosegajo načrtovani prihranki.  Sistem mora 
zagotavljati, da so prihranki za posamezne ukrepe (ex ante) natančni in da temeljijo na 
resničnem potrošniškem obnašanju ter da se opravlja neodvisno preverjanje (ex post) vzorcev 
ukrepov. Slednje je zlasti pomembno za ukrepe, katerih učinek je odvisen od potrošniškega 
obnašanja, na primer pri uporabi naprav, žarnic ali izolacija strehe „na lastno pest“.

Predlog spremembe 153
Linda McAvan
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti lahko države članice:

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti države članice:

Or. en

Obrazložitev

Ostajati mora zahteva s socialno dimenzijo za zagotovitev, da bodo sistemi zajeli energetsko 
revna gospodinjstva.

Predlog spremembe 154
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti lahko države članice:

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti morajo države članice:

Or. de

Predlog spremembe 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti lahko države članice:

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti morajo države članice:

Or. fr
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Predlog spremembe 156
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahteve s socialnim ciljem vključijo v 
sprejete obveznosti varčevanja, vključno z 
zahtevo, da se ukrepi izvedejo v 
gospodinjstvih, v ki jih je prizadela 
energetska revščina, ali v socialnih 
stanovanjih;

(a) zahteve s socialnim ciljem vključijo v 
sprejete obveznosti varčevanja, vključno z 
zahtevo, da se ukrepi izvedejo v 
gospodinjstvih, v ki jih je prizadela 
energetska revščina, ali v socialnih 
stanovanjih; ti ukrepi morajo biti sprejeti 
na podlagi posvetovanja z javnimi organi;

Or. en

Obrazložitev

Javni organi bodo lahko podali mnenje glede najnujnejših ukrepov na področju socialnih 
stanovanj in v energetsko revnih gospodinjstvih.

Predlog spremembe 157
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) zahteve s socialnim ciljem vključijo v 
sprejete obveznosti varčevanja, vključno z 
zahtevo, da se ukrepi izvedejo v 
gospodinjstvih, ki jih je prizadela 
energetska revščina, ali v socialnih 
stanovanjih;

a) zahteve s socialnim ciljem vključijo v 
sprejete zavezujoče obveznosti varčevanja, 
vključno z zahtevo, da se ukrepi izvedejo v 
gospodinjstvih z nizkimi dohodki ali v 
socialnih stanovanjih;

Or. de

Predlog spremembe 158
Linda McAvan
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a(novo) V okviru sistema obveznosti 
energetske učinkovitosti lahko države 
članice:

Or. en

Predlog spremembe 159
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavezanim stranem dovolijo, da v svojo 
obveznost vključijo potrjene prihranke 
energije, ki so jih dosegli ponudniki 
energetskih storitev ali druge tretje strani; v 
tem primeru države članice vzpostavijo
postopek akreditacije, ki je jasen,
pregleden in odprt za vse udeležence na 
trgu ter katerega cilj je zmanjševanje 
stroškov potrjevanja;

(b) zavezanim stranem dovolijo, da v svojo 
obveznost vključijo potrjene prihranke 
energije, ki so jih dosegli ponudniki 
energetskih storitev ali druge tretje strani; v 
tem primeru države članice zagotovijo, da 
je vzpostavljen postopek akreditacije, ki je 
jasen, pregleden in odprt za vse udeležence 
na trgu ter katerega cilj je zmanjševanje 
stroškov potrjevanja;

Or. en

Predlog spremembe 160
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavezanim stranem dovolijo, da v svojo 
obveznost vključijo potrjene prihranke 
energije, ki so jih dosegli ponudniki 
energetskih storitev ali druge tretje strani; 
v tem primeru države članice vzpostavijo 

(b) zavezanim stranem dovolijo, da v svojo 
obveznost vključijo potrjene prihranke 
energije, ki so jih dosegli ponudniki
storitev energetske učinkovitosti s 
pogodbeno zagotovljenimi prihranki 
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postopek akreditacije, ki je jasen, 
pregleden in odprt za vse udeležence na 
trgu ter katerega cilj je zmanjševanje 
stroškov potrjevanja;

energije;

Or. en

Predlog spremembe 161
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) zavezanim stranem omogočijo, da 
upoštevajo prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
katerem koli od preteklih ali naslednjih 
dveh let.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 162
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zavezanim stranem omogočijo, da 
upoštevajo prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
katerem koli od preteklih ali naslednjih 
dveh let.

(c) zavezanim stranem omogočijo, da kot 
svojo obveznost vključijo prehod na 
obnovljive vire energije in ponovno 
uporabo odpadne toplote (kar so v tem 
primeru prihranki energije iz 
neobnovljivih virov).
V primeru sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti bodo lahko zavezane strani
upoštevale prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
katerem koli od preteklih ali naslednjih 
dveh let.
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Or. en

Predlog spremembe 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zavezanim stranem omogočijo, da 
upoštevajo prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
katerem koli od preteklih ali naslednjih 
dveh let.

(c) zavezanim stranem omogočijo, da 
upoštevajo prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
katerem koli od preteklih ali naslednjih 
dveh let, s čimer zagotovijo prožnejši 
sistem.

Or. fr

Predlog spremembe 164
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca. sprejmejo posebne ukrepe proti 
neustreznim spodbudam, do katerih pride, 
ko so distributerji energije in podjetja za 
maloprodajo energije hkrati proizvajalci 
energije. 

Or. el

Obrazložitev

V mnogih primerih se med seboj mešajo poslovni interesi proizvajalcev energije in 
distributerjev, zaradi česar pride do neustreznih spodbud.

Predlog spremembe 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c a (novo) morebitne stroške, ki bremenijo 
njihove potrošnike, pri čemer se ohranita 
celovitost in zaupnost informacij, ki so 
zasebne narave ali poslovno občutljive, v 
skladu z veljavno zakonodajo Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Predlog spremembe 166
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Nacionalni regulativni organi na 
podlagi vseh informacij iz člena 6(6) 
objavijo letna poročila o tem, ali sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti 
izpolnjujejo svoje cilje, kar potrošnikom 
povzroča najnižje možne stroške. Poleg 
tega redno naročajo neodvisne preglede o 
učinkih sistema na račune za energijo in 
energetsko revščino ter prihranke energije 
iz sistema, da zagotovijo optimalno 
stroškovno učinkovitost. Države članice 
morajo te učinke upoštevati s 
prilagoditvami v sistemu.

Or. en
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Obrazložitev

Upoštevati je treba potrebo po znižanju administrativnih stroškov, vendar brez te zahteve ne 
bo mogoče nadzirati stroškov za potrošnike. To je zlasti pomembno zaradi sedanjega porasta 
cen energije za gospodinjstva.

Predlog spremembe 167
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice lahko iz uporabe tega 
člena izvzamejo male distributerje 
energije in mala podjetja za maloprodajo 
energije, in sicer tiste, ki distribuirajo ali 
prodajo manj kot ekvivalent 75 GWh 
energije na leto ali zaposlujejo manj kot 
10 oseb ali njihov letni promet oziroma 
letna bilančna vsota ne presega 
2 000 000 EUR. Energija, proizvedena za 
lastno rabo, ne šteje v okvir navedenih 
omejitev.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ne sme biti nikakršne diskriminacije med tržnimi udeleženci, kar bi lahko izkrivilo 
konkurenco na energetskem trgu.

Predlog spremembe 168
Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice lahko iz uporabe tega 
člena izvzamejo male distributerje 
energije in mala podjetja za maloprodajo 
energije, in sicer tiste, ki distribuirajo ali 

črtano
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prodajo manj kot ekvivalent 75 GWh 
energije na leto ali zaposlujejo manj kot 
10 oseb ali njihov letni promet oziroma 
letna bilančna vsota ne presega 
2 000 000 EUR. Energija, proizvedena za 
lastno rabo, ne šteje v okvir navedenih 
omejitev.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen je treba črtati, saj mora obveznost veljati za vse distributerje ali prodajalce na 
drobno ne glede na njihovo velikost. Če obveznosti nočejo, potem bi morali imeti možnost, da 
jo prenesejo na drugega distributerja energije ali tretjega tržnega akterja.

Predlog spremembe 169
Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice lahko iz uporabe tega 
člena izvzamejo male distributerje energije 
in mala podjetja za maloprodajo energije, 
in sicer tiste, ki distribuirajo ali prodajo 
manj kot ekvivalent 75 GWh energije na
leto ali zaposlujejo manj kot 10 oseb ali 
njihov letni promet oziroma letna bilančna 
vsota ne presega 2 000 000 EUR. Energija, 
proizvedena za lastno rabo, ne šteje v okvir 
navedenih omejitev.

8. Države članice lahko iz uporabe tega 
člena izvzamejo male distributerje energije 
in mala podjetja za maloprodajo energije, 
in sicer tiste, ki distribuirajo ali prodajo 
manj kot ekvivalent 75 GWh energije na 
leto ali zaposlujejo manj kot 10 oseb ali 
njihov letni promet oziroma letna bilančna 
vsota ne presega 2 000 000 EUR. Energija, 
proizvedena za lastno rabo, ne šteje v okvir 
tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 170
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imajo alternativno možnost 
tisti iz odstavka 1, in sicer da se odločijo 
za sprejetje drugih ukrepov za dosego 
prihrankov energije pri končnih 
porabnikih. Letna količina prihranjene 
energije, ki se doseže s tem pristopom, 
mora biti enaka količini prihranjene 
energije, ki se zahteva v odstavku 1.

Države članice lahko zavezanim stranem 
omogočijo, da letno izpolnijo do 50 % 
njihove obveznosti z vplačevanjem v
sklade za financiranje varčevanja z 
energijo, ki naj bi spodbujal financiranje 
z vzvodom za naložbe v energetsko 
učinkovitost. To se doseže z vplačevanjem 
prispevka v finančni instrument v znesku, 
ki je enak predvidenim investicijskim 
stroškom, potrebnim za izpolnitev 
ustreznega deleža njihove obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice imajo alternativno možnost 
tisti iz odstavka 1, in sicer da se odločijo 
za sprejetje drugih ukrepov za dosego 
prihrankov energije pri končnih 
porabnikih. Letna količina prihranjene 
energije, ki se doseže s tem pristopom, 
mora biti enaka količini prihranjene 
energije, ki se zahteva v odstavku 1.

Države članice lahko zavezanim stranem 
omogočijo, da vplačajo v sklad, 
ustanovljen s členom 17a (novo), da bi 
izpolnile do 40 % svojih obveznosti. Ta
letni prispevek se izračuna na podlagi 
predvidenih investicijskih stroškov, 
potrebnih za izpolnitev ustreznega deleža 
njihove obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta pristop bo povečal prilagodljivost: zavezanim stranem ni treba izvesti vseh izboljšav na 
področju energetske učinkovitosti. Če so prispevana sredstva na voljo tretjim osebam, bo to 
pomagalo širiti koristi, ki izhajajo iz obveznosti dobaviteljev, saj se bo trg energetskih storitev 
odprl večjemu številu akterjev, tudi malim in srednjim podjetjem.
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Predlog spremembe 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki izberejo to možnost, 
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, ki 
jih nameravajo sprejeti, vključno s pravili o 
kaznih iz člena 9, ter prikažejo, kako naj bi 
dosegli zahtevano količino prihrankov.
Komisija lahko te ukrepe zavrne ali 
predlaga spremembe v treh mesecih po 
prejetem obvestilu. V tem primeru 
zadevna država članica ne uporabi 
alternativnega pristopa, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice, ki izberejo to možnost, 
Komisijo najpozneje dve leti po sprejetju 
te direktive uradno obvestijo o 
alternativnih ukrepih, ki jih nameravajo 
sprejeti, vključno s pravili o kaznih iz 
člena 9, ter prikažejo, kako naj bi dosegli 
zahtevano količino prihrankov.

Or. fi

Obrazložitev

Države članice morajo imeti dovolj časa, da oblikujejo alternativne ukrepe.

Predlog spremembe 173
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki izberejo to možnost, 
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, ki 
jih nameravajo sprejeti, vključno s pravili o 
kaznih iz člena 9, ter prikažejo, kako naj bi 
dosegli zahtevano količino prihrankov.
Komisija lahko te ukrepe zavrne ali 
predlaga spremembe v treh mesecih po 
prejetem obvestilu. V tem primeru 
zadevna država članica ne uporabi 

Države članice, ki izberejo to možnost, 
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, ki 
jih nameravajo sprejeti, vključno s pravili o 
kaznih iz člena 9, ter pokažejo, kako naj bi 
dosegli zahtevano količino prihrankov.



AM\882704SL.doc 95/106 PE475.843v02-00

SL

alternativnega pristopa, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 174
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki izberejo to možnost,
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, 
ki jih nameravajo sprejeti, vključno s 
pravili o kaznih iz člena 9, ter prikažejo, 
kako naj bi dosegli zahtevano količino 
prihrankov. Komisija lahko te ukrepe 
zavrne ali predlaga spremembe v treh 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne uporabi 
alternativnega pristopa, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice Komisijo najpozneje do 
1. januarja 2013 uradno obvestijo o deležu 
njihove obveznosti, ki ga nameravajo 
izpolniti s tem, da zavezanim stranem 
dovolijo vplačilo prispevka v finančni 
sklad, vključno s pravili o kaznih iz 
člena 9, ter prikažejo, kako naj bi dosegli 
predlagano količino prihrankov z uporabo 
prispevanega deleža sredstev. Komisija 
lahko te ukrepe zavrne ali predlaga 
spremembe v treh mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica ne uporabi programov in ukrepov, 
dokler Komisija izrecno ne sprejme novega 
ali spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost energetske učinkovitosti mora biti zavezujoča, da bi ustvarili enake konkurenčne 
pogoje v vsej EU.

Predlog spremembe 175
Bas Eickhout

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki izberejo to možnost,
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, 
ki jih nameravajo sprejeti, vključno s 
pravili o kaznih iz člena 9, ter prikažejo, 
kako naj bi dosegli zahtevano količino 
prihrankov. Komisija lahko te ukrepe 
zavrne ali predlaga spremembe v treh 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne uporabi 
alternativnega pristopa, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice Komisijo najpozneje do 
1. januarja 2013 uradno obvestijo o deležu 
njihove obveznosti, ki ga nameravajo 
izpolniti s tem, da zavezanim stranem 
dovolijo vplačilo prispevka v finančni 
sklad, vključno s pravili o kaznih iz 
člena 9, ter prikažejo, kako naj bi dosegli 
predlagano količino prihrankov z uporabo 
prispevanega deleža sredstev. Komisija 
lahko te ukrepe zavrne ali predlaga 
spremembe v treh mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica ne uporabi programov in ukrepov, 
dokler Komisija izrecno ne sprejme novega 
ali spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki izberejo to možnost, 
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, 
ki jih nameravajo sprejeti, vključno s 
pravili o kaznih iz člena 9, ter prikažejo, 
kako naj bi dosegli zahtevano količino 
prihrankov. Komisija lahko te ukrepe 
zavrne ali predlaga spremembe v treh 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne uporabi 
alternativnega pristopa, dokler Komisija
izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice, ki izberejo to možnost, 
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o deležu njihove 
obveznosti, ki bo izpolnjen z vplačilom 
prispevka zavezanih strani v sklad, 
vključno s pravili o kaznih iz člena 9, ter 
navedejo, katere programe in ukrepe 
nameravajo vzpostaviti na podlagi zbranih 
prispevkov iz sklada, da bi dosegle
zahtevano količino prihrankov. Komisija 
lahko te ukrepe zavrne ali predlaga 
spremembe v treh mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica ne uporabi programov in ukrepov, 
dokler Komisija izrecno ne sprejme novega 
ali spremenjenega predloga ukrepa.
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Or. en

Obrazložitev

Ta pristop bo povečal prilagodljivost: zavezanim stranem ni treba izvesti vseh izboljšav na 
področju energetske učinkovitosti. Če so prispevana sredstva na voljo tretjim osebam, bo to 
pomagalo širiti koristi, ki izhajajo iz obveznosti dobaviteljev, saj se bo trg energetskih storitev 
odprl večjemu številu akterjev, tudi malim in srednjim podjetjem.

Predlog spremembe 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Če je to ustrezno, Komisija na podlagi 
delegiranega akta v skladu s členom 18 
vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, 
doseženih v okviru nacionalnih sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zavezanim stranem omogoči, 
da prihranke energije, dosežene in 
potrjene v eni državi članici, upoštevajo 
pri obveznostih v drugi državi članici.

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Sistem medsebojnega priznavanja prihrankov energije bi povzročil upravno obremenitev in 
obsežne stroške.

Predlog spremembe 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Če je to ustrezno, Komisija na podlagi 
delegiranega akta v skladu s členom 18 

črtano
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vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, 
doseženih v okviru nacionalnih sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zavezanim stranem omogoči, 
da prihranke energije, dosežene in 
potrjene v eni državi članici, upoštevajo 
pri obveznostih v drugi državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Sistem vzajemnega priznavanja prihrankov energije bi dejansko pomenil, da bi lahko 
potrošniki v določeni državi članici na koncu plačali za prihranke, ki so jih v skladu s cilji 
dosegle druge države članice.  Kar pa ni pošteno, saj morajo imeti koristi potrošniki iz vseh 
držav članic.  Poleg tega bi lahko energetska podjetja to izrabila v lastne koristi.

Predlog spremembe 179
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Če je to ustrezno, Komisija na podlagi 
delegiranega akta v skladu s členom 18 
vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, 
doseženih v okviru nacionalnih sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zavezanim stranem omogoči, 
da prihranke energije, dosežene in 
potrjene v eni državi članici, upoštevajo 
pri obveznostih v drugi državi članici.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Odločitev o tem, ali naj se uvede trgovanje s certifikati o energetski učinkovitosti med 
državami članicami ali ne, ni tehnična podrobna ureditev, o kateri lahko odloči Komisija 
izven rednega zakonodajnega postopka samo na podlagi delegiranih pravnih aktov. Takšno 
odločitev morata sprejeti sozakonodajalca Parlament in Svet v okviru rednega zakonodajnega 
postopka.
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Predlog spremembe 180
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Če je to ustrezno, Komisija na podlagi 
delegiranega akta v skladu s členom 18 
vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, 
doseženih v okviru nacionalnih sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zavezanim stranem omogoči, 
da prihranke energije, dosežene in 
potrjene v eni državi članici, upoštevajo 
pri obveznostih v drugi državi članici.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 181
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10 a. Države članice je treba pozvati k 
temu, da če želijo energetske družbe 
spodbuditi k doseganju ciljev, 
opredeljenih v členu 1(2), da vključijo 
celotno vrednostno verigo, od proizvodnje 
energije, distribucije energije do porabe 
energije.

Or. de

Predlog spremembe 182
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Države članice zagotovijo, se lahko v 
primeru zgodovinskih stavb javna 
sredstva, namenjena za obnovo oken, 
uporabijo tudi za strešno izolacijo.

Or. es

Predlog spremembe 183
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice si prizadevajo, da so vsem 
končnim odjemalcem na voljo energetski
pregledi, ki so cenovno sprejemljivi in jih 
na neodvisen način izvajajo usposobljeni 
ali pooblaščeni strokovnjaki.

Države članice si prizadevajo, da so vsem 
končnim odjemalcem na voljo pregledi 
ravni naložb, da bi ocenile in zagotovile 
energetsko učinkovitost industrijskih 
obratov, industrijskih procesov in stavb.
Ti pregledi so ekonomsko in tehnično 
prilagojeni posameznim industrijskim 
obratom ali stavbam glede na 
kompleksnost obrata, procesa ali stavbe, 
ki je predmet pregleda, in jih na neodvisen 
način izvajajo usposobljeni ali pooblaščeni 
strokovnjaki.

Or. en

Predlog spremembe 184
Rolandas Paksas

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko na 
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tem trgu sodelujejo distributerji energije 
in prodajalci na drobno.

Or. en

Predlog spremembe 185
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. (novo) Države članice zagotovijo, da 
so vzpostavljeni nacionalni sistem 
spodbud za povračilo stroškov pregleda 
podjetjem, ki izvajajo sprejemljiv delež 
predlaganih ukrepov iz priporočil, 
podanih na podlagi njihovega 
energetskega pregleda, in za dodatne 
spodbude za izvajanje teh ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni ali 
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje do 
30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda.

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede in 
spodbuja energetski pregled, ki ga na 
stroškovno učinkovit način opravijo 
usposobljeni ali pooblaščeni strokovnjaki 
najpozneje do 30. junija 2014 in na vsaka 
tri leta od datuma zadnjega energetskega 
pregleda.

Or. en
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Predlog spremembe 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni ali
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje do 
30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda.

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni 
in/ali pooblaščeni strokovnjaki najpozneje 
do 30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda.
Preglede lahko izvajajo notranji 
strokovnjaki, če so ti usposobljeni in 
pooblaščeni, če niso neposredno vključeni 
v pregledovano dejavnost in če je država 
članica vzpostavila sistem za zagotavljanje 
in preverjanje njihove kakovosti.

Or. en

Obrazložitev

Za večja podjetja, v katerih je energija večji delež operativnih stroškov, so energetski pregledi 
ali sistemi gospodarjenja z energijo/okoljem že priznani kot bistvena orodja za spremljanje in 
izboljšanje porabe energije. Zato je pomembno tem velikim podjetjem omogočiti, da lahko 
energetske preglede izvajajo  notranji strokovnjakov, ki morajo biti za to delo ustrezno 
usposobljeni in pooblaščeni.

Predlog spremembe 188
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
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pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni ali 
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje do 
30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda.

pododstavku odstavka 1, izvede in 
spodbuja energetski pregled, ki ga na 
stroškovno učinkovit način opravijo 
usposobljeni ali pooblaščeni strokovnjaki 
najpozneje do 30. junija 2014 in na vsaka 
tri leta od datuma zadnjega energetskega 
pregleda.

Or. en

Predlog spremembe 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni ali 
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje do 
30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda.

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni ali 
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje dve 
leti po začetku veljavnosti te direktive in 
vsaj na vsakih pet let od datuma zadnjega 
energetskega pregleda.

Or. pl

Predlog spremembe 190
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za energetske preglede, opravljene na 
neodvisen način po sistemih gospodarjenja 
z energijo ali na podlagi prostovoljnih 
sporazumov med organizacijami 
zainteresiranih strani in imenovanimi 
organi, ki jih nadzoruje zadevna država 

3. Za energetske preglede, opravljene na 
neodvisen način po sistemih gospodarjenja 
z energijo ali na podlagi prostovoljnih 
sporazumov med organizacijami 
zainteresiranih strani in imenovanimi 
organi, ki jih nadzoruje zadevna država 
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članica ali Komisija, velja, da izpolnjujejo 
zahteve iz odstavka 2.

članica ali Komisija, velja, da izpolnjujejo 
zahteve iz odstavka 2. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali pooblaščeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

Or. en

Obrazložitev

V ta člen bi bilo treba vključiti tudi določbo uvodne izjave 20 o notranjih strokovnjakih.

Predlog spremembe 191
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Kot izpolnjevanje zahtev iz odstavka 2 
šteje tudi skladnost s standardi, kot sta 
EMAS ali EN 14001.

Or. en

Predlog spremembe 192
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Energetski pregledi so lahko samostojni 
ali del splošnejšega okoljskega pregleda.

4. Energetski pregledi so lahko samostojni 
ali del splošnejšega okoljskega pregleda.
Minimalna zahteva pri teh pregledih je 
presoja vplivov na zdravje.



AM\882704SL.doc 105/106 PE475.843v02-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 193
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja z energijo v smislu tega 
člena ne izključujejo enakih ali podobnih 
ukrepov, ki se uporabijo kot utemeljitev za 
obstoječe ali prihodnje finančne spodbude 
in programe podpore, kot je znižanje 
davka. Po potrebi se prilagodijo evropske 
smernice o državni pomoči na tem 
področju in direktiva EU o obdavčitvi 
energije 2003/96/ES.

Or. en

Obrazložitev

Energetski pregledi in sistemi gospodarjenja z energijo ne bi smeli onemogočiti sedanjih ali 
prihodnjih spodbud in programov podpore držav članic. Znižanje davka se je izkazalo za 
ustrezno spodbudo za vzpostavitev sistemov gospodarjenja z energijo.

Predlog spremembe 194
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja z energijo v smislu tega 
člena ne izključujejo enakih ali podobnih 
ukrepov, ki se uporabijo kot utemeljitev za 
obstoječe ali prihodnje spodbude in 
programe podpore, kot je znižanje davka. 
Po potrebi se prilagodijo evropske 
smernice o državni pomoči na tem 
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področju in direktiva EU o obdavčitvi 
energije.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen ne bi smel onemogočiti sedanjih ali prihodnjih spodbud in programov podpore držav 
članic.
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Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Komisija najpozneje do 30. junija 
2013 z delegiranimi akti sprejme splošna 
merila, na katerih temeljijo energetski 
pregledi.

Or. en


