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Predlog spremembe 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo končni 
odjemalci električne energije, zemeljskega 
plina, daljinskega ogrevanja ali hlajenja in 
daljinsko oskrbovane tople sanitarne vode 
na voljo individualne števce, s katerimi se 
natančno izmeri in prikaže dejanska 
količina porabljene energije končnega 
odjemalca ter zagotovijo podatki o 
dejanskem času njene porabe v skladu s 
Prilogo VI.

Države članice zagotovijo, da imajo končni 
odjemalci električne energije, zemeljskega 
plina, daljinskega ogrevanja ali hlajenja in 
daljinsko oskrbovane tople sanitarne vode 
na voljo individualne števce, s katerimi se 
natančno izmeri in prikaže dejanska 
količina porabljene energije končnega 
odjemalca ter zagotovijo podatki o 
dejanskem času njene porabe v skladu s 
Prilogo VI. Števci morajo biti stroškovno 
učinkoviti in morajo izboljšati energetsko 
učinkovitost gospodinjstva.

Or. fi

Predlog spremembe 197
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo končni 
odjemalci električne energije, zemeljskega 
plina, daljinskega ogrevanja ali hlajenja in 
daljinsko oskrbovane tople sanitarne vode 
na voljo individualne števce, s katerimi se 
natančno izmeri in prikaže dejanska 
količina porabljene energije končnega 
odjemalca ter zagotovijo podatki o 
dejanskem času njene porabe v skladu s 
Prilogo VI.

Države članice morajo zagotoviti, da imajo 
končni odjemalci električne energije, 
zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja 
ali hlajenja in daljinsko oskrbovane tople 
sanitarne vode na voljo individualne 
števce, s katerimi se natančno izmeri in 
prikaže dejanska količina porabljene 
energije končnega odjemalca ter zagotovijo 
podatki o dejanskem času njene porabe v 
skladu s Prilogo VI.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, kot je to predvideno v 
direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom, 
zagotovijo, da se pri vzpostavitvi 
minimalnih funkcionalnosti števcev in 
obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu, 
v celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce.

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, kot je to predvideno v 
direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom, 
zagotovijo, da se pri vzpostavitvi 
minimalnih funkcionalnosti števcev in 
obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu, 
v celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce. To vključuje uporabniku 
prijazne inteligentne števce, ki končnim 
odjemalcem v realnem času zagotavljajo 
jasne, natančne in podrobne informacije 
o porabi energije, na podlagi katerih 
lahko privarčujejo energijo.

Or. en

Predlog spremembe 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, kot je to predvideno v 

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, je treba zanje opraviti izčrpno 
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direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom,
zagotovijo, da se pri vzpostavitvi 
minimalnih funkcionalnosti števcev in 
obveznosti, ki jih imajo udeleženci na 
trgu, v celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce.

analizo stroškov in koristi za porabnike,
kot je to predvideno v direktivah 
2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
električno energijo in plinom. Države 
članice pri določanju minimalnih 
funkcionalnosti števcev in obveznosti za 
udeležence na trgu zagotovijo, da se v 
celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce.

Or. en

Obrazložitev

Tretji zakonodajni sveženj za notranji trg EU s plinom in električno energijo državam 
članicam omogoča, da še pred uvedbo inteligentnih števcev opravijo analizo stroškov in 
koristi. Samo če bo njen izid pozitiven, bo treba do leta 2020 vgraditi inteligentne števce v 80 
odstotkih gospodinjstev. Drage sisteme naj bi uporabljali le, če so v interesu porabnikov.
Denar za uvedbo inteligentnih števcev je bolje uporabiti za druge ukrepe, ki podpirajo 
energetsko učinkovitost, kot je izolacija.

Predlog spremembe 200
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, kot je to predvideno v 
direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom, 
zagotovijo, da se pri vzpostavitvi 
minimalnih funkcionalnosti števcev in 
obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu, 
v celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce.

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, kot je to predvideno v 
direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom, 
morajo zagotoviti, da se pri vzpostavitvi 
minimalnih funkcionalnosti števcev in 
obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu, 
v celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
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ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 201
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru električne energije upravljavci 
števcev na zahtevo končnega odjemalca 
zagotovijo, da lahko števec upošteva 
električno energijo, ki se proizvede v 
prostorih končnega odjemalca in se pošlje 
v omrežje. Države članice zagotovijo, da so 
podatki meritev o njihovi proizvodnji ali 
porabi v realnem času na voljo tretji osebi, 
ki deluje v imenu končnega odjemalca, če 
ta tako zahteva.

V primeru električne energije morajo
upravljavci števcev na zahtevo končnega 
odjemalca zagotoviti, da lahko števec 
upošteva električno energijo, ki se 
proizvede v prostorih končnega odjemalca 
in se pošlje v omrežje. Države članice 
morajo zagotoviti, da so podatki meritev o 
njihovi proizvodnji ali porabi v realnem 
času na voljo tretji osebi, ki deluje v imenu 
končnega odjemalca, če ta tako zahteva.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
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ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, se v 
skladu s specifikacijami iz točke 1.2 
Priloge VI uporabijo individualni delilniki 
stroškov ogrevanja, da se izmeri poraba 
toplote na posameznem radiatorju.

ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote, če bodo izboljšali energetsko 
učinkovitost gopspodinjstva. Če uporaba 
individualnih števcev porabe toplote 
tehnično ni izvedljiva, se v skladu s 
specifikacijami iz točke 1.2 Priloge VI 
uporabijo individualni delilniki stroškov 
ogrevanja, da se izmeri poraba toplote na 
posameznem radiatorju.

Or. fi

Predlog spremembe 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, se v 
skladu s specifikacijami iz točke 1.2 
Priloge VI uporabijo individualni delilniki 
stroškov ogrevanja, da se izmeri poraba 
toplote na posameznem radiatorju.

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
ali, kjer je to ustrezno, pri viru napajanja 
kotla, če se ta oskrbuje iz omrežja za 
daljinsko ogrevanje oziroma iz 
posameznega vira. V večstanovanjskih 
stavbah se lahko za merjenje porabe 
toplote ali hlajenja v posameznem 
stanovanju namestijo tudi individualni 
števci porabe toplote. Če uporaba 
individualnih števcev porabe toplote 
tehnično ni izvedljiva, se v skladu s 
specifikacijami iz točke 1.2 Priloge VI 
uporabijo individualni delilniki stroškov 
ogrevanja, da se izmeri poraba toplote, 
razen če to ne bo stroškovno učinkovito.

Or. pl

Predlog spremembe 204
Sabine Wils
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, se v 
skladu s specifikacijami iz točke 1.2 
Priloge VI uporabijo individualni delilniki 
stroškov ogrevanja, da se izmeri poraba 
toplote na posameznem radiatorju.

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote ali individualni delilniki stroškov 
ogrevanja v skladu s specifikacijami iz
točke 1.2 Priloge VI za merjenje porabe 
toplote na posameznem radiatorju. Stroški 
za nameščene aparate ne smejo presegati 
prihranka energije, ki naj bi ga s tem 
dosegli.

Or. de

Predlog spremembe 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, se v 
skladu s specifikacijami iz točke 1.2 
Priloge VI uporabijo individualni delilniki 
stroškov ogrevanja, da se izmeri poraba 
toplote na posameznem radiatorju.

Države članice zagotovijo, da se v stavbah 
z več enotami (stanovanjskih in 
poslovnih), v katerih se zagotavljata 
ogrevanje in topla sanitarna voda za enote 
iz centralnega sistema, poraba meri za 
vsako enoto posebej. Države članice 
sprejmejo pravila o delitvi letnih stroškov 
za ogrevanje in toplo sanitarno vodo v teh 
stavbah na podlagi porabe. Izjeme so 
dovoljene, če se vgradnja merilnih naprav 
ali uvedba delitve stroškov na podlagi 
porabe izkaže za tehnično in/ali 
ekonomsko neizvedljivo, npr. v stavbah z 
visoko energetsko učinkovitostjo. 
Merjenje porabe hlajenja ni obvezno.
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Or. en

Predlog spremembe 206
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, se v 
skladu s specifikacijami iz točke 1.2 
Priloge VI uporabijo individualni delilniki
stroškov ogrevanja, da se izmeri poraba 
toplote na posameznem radiatorju.

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, je treba
toplotni števec namestiti pri vhodu v 
stavbo, če se ta oskrbuje iz omrežja za 
daljinsko ogrevanje. V večstanovanjskih 
stavbah je treba za merjenje porabe toplote 
ali hlajenja v posameznem stanovanju 
namestiti tudi individualne števce porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, je 
treba v skladu s specifikacijami iz 
točke 1.2 Priloge VI uporabiti
individualne delilnike stroškov ogrevanja, 
da se izmeri poraba toplote na 
posameznem radiatorju.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 207
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo pravila o delitvi 
stroškov za porabo toplote v 

Države članice morajo sprejeti pravila o 
delitvi stroškov za porabo toplote v 
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večstanovanjskih stavbah, ki se oskrbujejo 
iz centralnega sistema za ogrevanje ali 
hlajenje. Takšna pravila vključujejo
smernice o korekcijskih faktorjih, da se 
upoštevajo značilnosti stavbe, kot je prenos 
toplote med stanovanji.

večstanovanjskih stavbah, ki se oskrbujejo 
iz centralnega sistema za ogrevanje ali 
hlajenje. Takšna pravila morajo vključevati
smernice o korekcijskih faktorjih, da se 
upoštevajo značilnosti stavbe, kot je prenos 
toplote med stanovanji.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 208
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg obveznosti, ki izhajajo iz 
direktiv 2009/72/ES in 2009/73/ES v zvezi 
z obračunavanjem, države članice 
najpozneje do 1. januarja 2015 zagotovijo, 
da je obračun točen in da temelji na 
dejanski porabi za vse sektorje, zajete v tej 
direktivi, vključno z distributerji energije, 
operaterji distribucijskih sistemov in 
podjetji za maloprodajo energije v skladu z 
minimalnimi zahtevami glede pogostosti iz 
točke 2.1 Priloge VI. Končni odjemalci 
dobijo poleg obračuna na voljo ustrezne 
informacije o celovitem prikazu tekočih 
stroškov za porabljeno energijo v skladu s 
točko 2.2 Priloge VI.

Poleg obveznosti, ki izhajajo iz 
direktiv 2009/72/ES in 2009/73/ES v zvezi 
z obračunavanjem, morajo države članice 
najpozneje do 1. januarja 2015 zagotoviti, 
da je obračun točen in da temelji na 
dejanski porabi za vse sektorje, zajete v tej 
direktivi, vključno z distributerji energije, 
operaterji distribucijskih sistemov in 
podjetji za maloprodajo energije v skladu z 
minimalnimi zahtevami glede pogostosti iz 
točke 2.1 Priloge VI. Končni odjemalci 
morajo dobiti poleg obračuna na voljo 
ustrezne informacije o celovitem prikazu 
tekočih stroškov za porabljeno energijo v 
skladu s točko 2.2 Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spremeniti celoten pristop v direktivi. Komisija ni predlagala zavezujočih ciljev, 
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ampak množico zavezujočih ukrepov, to pa zmanjšuje manevrski prostor držav članic in ne 
zagotavlja uresničitve splošnega cilja 20-odstotnega prihranka energije. Zato je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 209
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo vsi
končni odjemalci izbiro med elektronskim 
obračunom ali obračunom v papirni obliki 
in možnost enostavnega dostopa do 
dodatnih informacij, ki omogočajo 
podrobno samopreverjanje pretekle porabe, 
kot je določeno v točki 1.1 Priloge VI.

Države članice morajo zagotoviti, da imajo 
vsi končni odjemalci izbiro med 
elektronskim obračunom ali obračunom v 
papirni obliki in možnost enostavnega 
dostopa do dodatnih informacij, ki 
omogočajo podrobno samopreverjanje 
pretekle porabe, kot je določeno v točki 1.1 
Priloge VI.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 210
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima ponudnik 
energetskih storitev, ki ga imenuje končni 
odjemalec, na voljo informacije o obračunu 
električne energije in pretekli porabi, če 

Države članice morajo zahtevati, da ima 
ponudnik energetskih storitev, ki ga 
imenuje končni odjemalec, na voljo 
informacije o obračunu električne energije 
in pretekli porabi, če tako zahteva končni 
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tako zahteva končni odjemalec. odjemalec.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 211
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije, ki izhajajo iz meritev in 
obračuna porabe električne energije 
posameznih odjemalcev, in druge 
informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 ter 
Priloge VI se končnim odjemalcem 
zagotovijo brezplačno.

3. Informacije, ki izhajajo iz meritev in 
obračuna porabe električne energije 
posameznih odjemalcev, in druge 
informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 ter 
Priloge VI je treba končnim odjemalcem 
zagotavljati brezplačno.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice od nacionalnih 
regulatornih organov zahtevajo, da 
preverijo izvedljivost in uporabnost letnih 
računov za energijo za porabnike. 
Ugotovitve teh preverjanj se objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti možnost razumeti svoj račun za elektriko, da bodo lahko spremenili 
porabo energije.  Zato bi morali nacionalni regulatorni organi preveriti, ali porabniki 
razumejo svoj račun.  Na podlagi objave informacij lahko porabniki izberejo podjetje z 
najboljšo prakso.

Predlog spremembe 213
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta člen se ne uporablja, kadar analiza 
stroškov in koristi pokaže, da so stroški 
uvedbe ločenih merilnih naprav večji od 
koristi, ki so opredeljene kot potencialni 
prihranki končnih porabnikov.
Kadar je ekonomska ocena uvedbe 
inteligentnih števcev v skladu z Direktivo 
2009/72/ES ugodna, se časovna omejitev 
iz odstavka 2 ne uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Distribucijska podjetja že uvajajo inteligentne števce po rokih, določenih v tretji direktivi o 
električni energiji (Direktiva 2009/72/ES), po kateri je treba do leta 2020 vgraditi inteligentne 
števce pri 80 odstotkih porabnikov, če je bil izid analize stroškov in koristi pozitiven. Nova 
direktiva ne bi smela ogroziti tekočih načrtov za naložbe. Hkrati se ne bi smelo siliti 
distribucijskih podjetij v sprejemanje rešitev, ki z ekonomskega vidika niso vzdržne.
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Predlog spremembe 214
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kazni črtano
Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki veljajo v primeru neupoštevanja 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s 
členi 6 do 8, in sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje do [12 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive] in jo takoj 
obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 215
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
veljajo v primeru neupoštevanja 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s 
členi 6 do 8, in sprejmejo potrebne ukrepe 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
veljajo v primeru neupoštevanja 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s 
členi 6 do 8, in sprejmejo potrebne ukrepe 
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za zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje do [12 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive] in jo takoj 
obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

za zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Kazni ne smejo 
biti pavšalne niti na podlagi polne 
odgovornosti. V posameznem primeru je 
treba skrbno preučiti, kaj so na primer 
storile energetske družbe za uresničitev 
teh ciljev in zakaj teh ciljev ni bilo mogoče 
uresničiti. Države članice obvestijo 
Komisijo o navedenih določbah najpozneje 
do [12 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive] in jo takoj obvestijo o vseh 
nadaljnjih spremembah navedenih določb.

Or. de

Predlog spremembe 216
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice morajo določiti učinkovito, 
premišljeno in odvračilno denarno kazen, 
da bi zagotovile izvrševanje člena 6 in 
člena 8 te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 217
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji.

Vsak nacionalni načrt opredeli:
a) nacionalne cilje za razvoj soproizvodnje 
za leto 2020 in ustrezne vmesne cilje;
b) območja, kjer se na podlagi analize 
stroškov in koristi ugotovi potencial za 
soproizvodnjo in se zato spodbuja 
daljinsko ogrevanje;
c) informacije iz Priloge VII.

d) Načrti morajo temeljiti na celostni 
analizi stroškov in koristi za vsako od 
načrtovanih naložb, hkrati pa upoštevati 
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obstoječo raven potrebe po ogrevanju in 
ovrednotiti različne profile porabe (npr. 
industrijske, gospodinjske ali terciarne 
vzorce). Poleg tega bi morali različne vrste 
soproizvodnje (mikro raven, samooskrba 
itd.) obravnavati na podlagi posebnosti 
različnih nacionalnih potreb in vzorcev 
porabe.
e) Načrti se posodobijo in predložijo 
Komisiji vsakih pet let. Države članice na 
podlagi svojega regulativnega okvira 
zagotovijo, da se nacionalni načrti 
ogrevanja in hlajenja upoštevajo pri 
lokalnih in regionalnih razvojnih načrtih, 
vključno z urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

Or. en

Obrazložitev

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Predlog spremembe 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalno karto ogrevanja in 
hlajenja, s katerim je mogoče učinkoviteje 
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soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, 
da se nacionalni načrti ogrevanja in 
hlajenja upoštevajo pri lokalnih in 
regionalnih razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

poiskati in razviti soproizvodnjo ter 
daljinsko ogrevanje in hlajenje ter jo
predložijo Komisiji, pri čemer ta karta
vključuje informacije iz Priloge VII. Načrti 
se posodobijo in predložijo Komisiji vsakih 
pet let.

Or. fi

Predlog spremembe 220
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom, 
vključno z malo in mikro soproizvodnjo,
ter učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje ter ga predložijo Komisiji, pri 
čemer ta načrt vključuje informacije iz 
Priloge VII. Načrti se posodobijo in 
predložijo Komisiji vsakih pet let. Države 
članice na podlagi svojega regulativnega 
okvira zagotovijo, da se nacionalni načrti 
ogrevanja in hlajenja upoštevajo pri 
lokalnih in regionalnih razvojnih načrtih, 
vključno z urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

Or. en



AM\882705SL.doc 19/128 PE475.852v02-00

SL

Predlog spremembe 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

1. Države članice do 1. januarja 2016
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

Or. pl

Predlog spremembe 222
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 

1. 1. Države članice do 1. januarja 2014 
analizirajo razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
analiza vključuje informacije iz 
Priloge VII. Analize se posodobijo in 
predložijo Komisiji vsakih pet let Države 
članice na podlagi svojega regulativnega 
okvira zagotovijo, da se nacionalni načrti 
ogrevanja in hlajenja upoštevajo pri 
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upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

lokalnih in regionalnih razvojnih načrtih, 
vključno z urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da se nacionalni načrt ogrevanja in hlajenja uporablja za vse načrte prostorske 
rabe, rabe zemljišč in urbanistične načrte, pomeni velikanski birokratski strošek ter resno 
omejuje prožnost nosilcev odločanja na regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe 223
Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

1. Bis zum 1. Države članice do 
1. januarja 2014 pripravijo nacionalni načrt 
ogrevanja in hlajenja za razvoj potenciala 
za uporabo soproizvodnje z visokim 
izkoristkom ter učinkovito daljinsko 
ogrevanje in hlajenje ter ga predložijo 
Komisiji, pri čemer ta načrt vključuje 
informacije iz Priloge VII. Pri tem bi bilo 
treba čim bolj zmanjšati upravne stroške.
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII. Pri 
prostorskih načrtih bi bilo treba 
prednostno obravnavati soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom.

Or. de
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Predlog spremembe 224
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice za namene ocene iz 
odstavka 1 izvedejo analizo stroškov in 
koristi na svojem ozemlju, med drugim na 
podlagi podnebnih razmer, ekonomske 
upravičenosti ali tehnične primernosti, da 
bi opredelile stroškovno najučinkovitejše 
rešitve za zadovoljevanje potreb po 
ogrevanju in hlajenju ter spodbudile 
njihovo izvajanje.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni razvojni načrti, ki so predvideni v predlogu direktive, bi morali vsebovati analizo 
stroškov in koristi, ki bi zagotavljajo skladen razvoj z natančnim načrtovanjem toplotnih 
potreb.

Predlog spremembe 225
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj učinkovite infrastrukture 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki se bo 
prilagajala razvoju soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ter uporabi ogrevanja 
in hlajenja iz odpadne toplote in 
obnovljivih virov energije v skladu z 
odstavki 1, 3, 6 in 7. Države članice se pri 
razvoju daljinskega ogrevanja in hlajenja 
odločajo za soproizvodnjo z visokim 

2. Države članice na podlagi ocen iz 
odstavkov 1 in 1a sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj učinkovite infrastrukture 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki se bo 
prilagajala razvoju soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ter uporabi ogrevanja 
in hlajenja iz odpadne toplote in 
obnovljivih virov energije v skladu z 
odstavki 1, 3, 6 in 8. Države članice se pri 
razvoju daljinskega ogrevanja in hlajenja v 
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izkoristkom namesto proizvodnje same 
toplote, če je to mogoče.

skladu z možnostmi odločajo za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom 
namesto proizvodnje same toplote, kadar 
se toplota proizvaja v kurilnih napravah.

Or. en

Predlog spremembe 226
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj učinkovite infrastrukture 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki se bo 
prilagajala razvoju soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ter uporabi ogrevanja 
in hlajenja iz odpadne toplote in 
obnovljivih virov energije v skladu z
odstavki 1, 3, 6 in 7. Države članice se pri 
razvoju daljinskega ogrevanja in hlajenja 
odločajo za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom namesto proizvodnje same 
toplote, če je to mogoče.

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj učinkovite infrastrukture 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki se bo 
prilagajala razvoju soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, vključno z malo in 
mikro soproizvodnjo, ter uporabi ogrevanja 
in hlajenja iz odpadne toplote in 
obnovljivih virov energije v skladu z 
odstavki 1, 3, 6 in 7. Države članice se pri 
razvoju daljinskega ogrevanja in hlajenja 
odločajo za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom namesto proizvodnje same 
toplote, če je to mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj učinkovite infrastrukture 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki se bo 
prilagajala razvoju soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ter uporabi ogrevanja 

2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za razvoj učinkovite infrastrukture 
za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki bo v 
podporo razvoju soproizvodnje z visokim 
izkoristkom ter uporabi ogrevanja in 
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in hlajenja iz odpadne toplote in 
obnovljivih virov energije v skladu z 
odstavki 1, 3, 6 in 7. Države članice se pri 
razvoju daljinskega ogrevanja in hlajenja 
odločajo za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom namesto proizvodnje same 
toplote, če je to mogoče.

hlajenja iz odpadne toplote in obnovljivih 
virov energije v skladu z odstavki 1, 3, 6 in 
7. Države članice se pri razvoju daljinskega 
ogrevanja in hlajenja odločajo za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom 
namesto proizvodnje same toplote, če je to 
mogoče.

Or. pl

Predlog spremembe 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so vsi novi 
obrati za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW:

Države članice pri načrtovanju novih 
obratov za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW, zagotovijo da:

Or. fi

Predlog spremembe 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so vsi novi 
obrati za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW:

3. Države članice zagotovijo, da so v 
območjih, na katerih se spodbuja 
soproizvodnja na podlagi potenciala, 
ugotovljenega v skladu z odstavkom 2, vsi 
novi obrati za proizvodnjo toplotne 
električne energije, katerih skupna vhodna 
toplotna moč presega 20 MW:

Or. en
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Predlog spremembe 230
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so vsi novi 
obrati za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW:

Države članice zagotovijo, da se pri 
načrtovanju vseh novih obratov za 
proizvodnjo toplotne električne energije, 
katerih skupna vhodna toplotna moč 
presega 20 MW, opravijo študije tehnične 
in ekonomske izvedljivosti elektrarne z 
opremo, ki omogoča predelavo odpadne 
toplote prek naprave za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom.

Or. en

Predlog spremembe 231
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so vsi novi 
obrati za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW:

Države članice zagotovijo, da se v vseh 
novih obratih za proizvodnjo toplotne 
električne energije, katerih skupna vhodna 
toplotna moč presega 20 MW, zagotovi 
oprema, ki omogoča predelavo odpadne 
toplote prek naprave za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, če je to tehnično, 
socialno ekonomsko in komercialno 
izvedljivo.
Države članice zagotovijo, da se pri 
odločanju o kraju postavitve obratov za 
proizvodnjo električne energije iz odpadne 
toplote med drugim upošteva 
razpoložljivost točk rabe toplote.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je treba izvajati le tehnično in ekonomsko izvedljive 
projekte. Točke rabe toplote je treba upoštevati tudi pri odločitvi o kraju postavitve obrata,
vendar to ne bi smelo biti edino merilo. Države članice bi morale upoštevati tudi druga 
merila, kot je varnost pri jedrskih elektrarnah, potek plinovodov pri plinskih elektrarnah itd.

Predlog spremembe 232
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so vsi novi 
obrati za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW:

Države članice zagotovijo, da so vsi novi 
obrati za proizvodnjo toplotne električne 
energije, katerih skupna vhodna toplotna 
moč presega 20 MW, razen jedrski obrati:

Or. en

Obrazložitev

Pri izjemah je treba upoštevati značilnosti jedrskih elektrarn, pri katerih je dejavnik 
obremenitve visok. Zaradi tega dejavnika in omejenega povpraševanja po toploti zaradi 
demografskega profila te elektrarne ne morejo dosegati razmerja med toploto in proizvodnjo 
energije, ki je predpisano za doseganje zahtev glede soproizvodnje z visokim izkoristkom v 
skladu z odstavkoma 3 in 6. Jedrske naprave bi bilo treba povsem izključiti iz zahtev, saj tako 
ne izpolnjujejo zahtev glede soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Predlog spremembe 233
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) opremljeni z napravami, ki omogočajo 
predelavo odpadne toplote prek naprave 
za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, in

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) opremljeni z napravami, ki omogočajo 
predelavo odpadne toplote prek naprave za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, in

a) opremljeni z napravami, ki omogočajo 
predelavo odpadne toplote prek naprave za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ali

Or. pl

Predlog spremembe 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) se razišče stroškovna učinkovitost in 
tehnična izvedljivost njihove izdelave;

Or. fi

Predlog spremembe 236
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) postavljeni na kraju, kjer lahko točke 
rabe toplote uporabijo odpadno toploto.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) postavljeni na kraju, kjer lahko točke 
rabe toplote uporabijo odpadno toploto.

b) se po možnosti postavijo na kraju, kjer 
lahko točke rabe toplote uporabijo odpadno 
toploto.

Or. fi

Predlog spremembe 238
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja iz člena 7 Direktive 2009/72/ES 
ali enakovredna merila za dovoljenja, da se 
zagotovi izpolnjevanje določb iz prvega 
pododstavka. Zlasti zagotovijo, da se pri 
izbiri kraja novih obratov upošteva 
razpoložljivost ustrezne toplotne 
obremenitve za soproizvodnjo v skladu s 
Prilogo VIII.

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja iz člena 7 Direktive 2009/72/ES 
ali enakovredna merila za dovoljenja, da se 
zagotovi izpolnjevanje določb iz prvega 
pododstavka. Zlasti zagotovijo, da se pri 
izbiri kraja novih obratov upošteva 
razpoložljivost ustrezne toplotne 
obremenitve za soproizvodnjo v skladu z 
oceno iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja iz člena 7 Direktive 2009/72/ES 
ali enakovredna merila za dovoljenja, da se 
zagotovi izpolnjevanje določb iz prvega 
pododstavka. Zlasti zagotovijo, da se pri 
izbiri kraja novih obratov upošteva 
razpoložljivost ustrezne toplotne 
obremenitve za soproizvodnjo v skladu s 
Prilogo VIII.

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja iz člena 7 Direktive 2009/72/ES 
ali enakovredna merila za dovoljenja, da se 
zagotovi izpolnjevanje določb iz prvega 
pododstavka.

Or. fi

Predlog spremembe 240
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja iz člena 7 Direktive 2009/72/ES 
ali enakovredna merila za dovoljenja, da se 
zagotovi izpolnjevanje določb iz prvega 
pododstavka. Zlasti zagotovijo, da se pri 
izbiri kraja novih obratov upošteva 
razpoložljivost ustrezne toplotne 
obremenitve za soproizvodnjo v skladu s 
Prilogo VIII.

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja iz člena 7 Direktive 2009/72/ES 
ali enakovredna merila za dovoljenja, da se 
zagotovi izpolnjevanje določb iz prvega 
pododstavka. Zlasti zagotovijo, da se pri 
izbiri kraja novih obratov upošteva 
razpoložljivost ustrezne dodatne toplotne 
obremenitve za soproizvodnjo v skladu s 
Prilogo VIII.

Or. pl

Predlog spremembe 241
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko v svoja merila za 
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odobritev ali enakovredna merila za izdajo 
dovoljenja vključijo pogoje za izvzetje 
posameznih obratov iz določb v prvem 
pododstavku, če:
a) analiza stroškov in koristi za posamezni 
obrat kaže, da so stroški večji od koristi v 
primerjavi s stroški celotnega 
življenjskega kroga, vključno z naložbami 
v infrastrukturo, za zagotavljanje enake 
količine električne energije in toplote z 
ločenim ogrevanjem ali hlajenjem; ali
b) zahteve iz točke (b) prvega pododstavka 
v zvezi s krajem obrata ni mogoče izpolniti 
zaradi potrebe po postavitvi obrata v 
bližini geološkega območja shranjevanja, 
ki je dovoljeno v skladu z Direktivo 
2009/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 242
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014.

Or. en

Predlog spremembe 243
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko določijo pogoje za črtano
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izvzetje iz določb odstavka 3, če:
a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni;
b) zahteve iz točke (b) odstavka 3 v zvezi s 
krajem obrata ni mogoče izpolniti zaradi 
potrebe po postavitvi obrata v bližini 
geološkega območja shranjevanja, ki je 
dovoljeno v skladu z Direktivo 
2009/31/ES; or
c) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.
Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te 
pogoje zavrne ali predlaga spremembe v 
šestih mesecih po prejetem obvestilu. V 
tem primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 244
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 3, če:

Države članice določijo pogoje za izvzetje 
iz določb odstavka 3, če:

Or. en
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Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo morajo biti ekonomsko upravičeni. V nasprotnem primeru so morda 
primernejši drugi ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti, finančna sredstva pa bi 
morala biti na voljo tudi za te druge ukrepe.

Predlog spremembe 245
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 3, če:

Da bi zagotovili izvajanje zgolj projektov s 
tehničnim potencialom ter socialno-
ekonomskimi in poslovno-ekonomskimi 
koristmi, države članice določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 3, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je za države članice obvezno določiti skupne pogoje za 
izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, kar zagotavlja, da se neekonomični ali tehnično 
nesprejemljivi projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 246
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 3, če:

Države članice določijo pogoje za izvzetje 
iz določb odstavka 3, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je za države članice obvezno določiti skupne pogoje za 
izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, če točke a, b in c tega odstavka niso izpolnjene. Tako se 
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zagotovi, da se neekonomični ali tehnično nesprejemljivi projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 248
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni;

a) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je za države članice obvezno določiti skupne pogoje za 
izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, kar zagotavlja, da se neekonomični ali tehnično 
nesprejemljivi projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zahteve iz točke (b) odstavka 3 v zvezi s 
krajem obrata ni mogoče izpolniti zaradi 
potrebe po postavitvi obrata v bližini 
geološkega območja shranjevanja, ki je 
dovoljeno v skladu z Direktivo 
2009/31/ES; or

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 250
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) zahteve iz točke (b) odstavka 3 v zvezi s 
krajem obrata ni mogoče izpolniti zaradi 
potrebe po postavitvi obrata v bližini 
geološkega območja shranjevanja, ki je 
dovoljeno v skladu z Direktivo 
2009/31/ES; or

b) se obrat postavi v bližini geološkega 
območja shranjevanja, ki je dovoljeno v 
skladu z Direktivo 2009/31/ES; or

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je za države članice obvezno določiti skupne pogoje za 
izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, kar zagotavlja, da se neekonomični ali tehnično 
nesprejemljivi projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 252
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da je za države članice obvezno določiti skupne pogoje za 
izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, kar zagotavlja, da se neekonomični ali tehnično 
nesprejemljivi projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 253
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) analiza stroškov in koristi kaže, da so
stroški večji od koristi v primerjavi s
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

c) analiza stroškov in koristi kaže, da 
stroški ne omogočajo konkurenčne 
povrnitve naložb, pri čemer se upoštevajo
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

Or. en

Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo morajo biti ekonomsko upravičeni. V nasprotnem primeru so morda 
primernejši drugi ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti, finančna sredstva pa bi 
morala biti na voljo tudi za te druge ukrepe.

Predlog spremembe 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c a) je treba dovoliti učinkovite elektrarne 
na plin ali premog zaradi ekonomskih 
razlogov ali za zagotavljanje stabilnosti 
omrežja brez naprav za soproizvodnjo.

Or. de

Obrazložitev

Poleg uporabe soproizvodnje je treba omogočiti, da države članice zaradi ekonomskih 
razlogov in za zagotavljanje stabilnosti omrežja enako dovolijo tudi nove elektrarne na plin 
ali premog z velikim izkoristkom. Določba v predlogu direktive, da Komisija preuči izjeme, 
tukaj ne zadošča.

Predlog spremembe 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te 
pogoje zavrne ali predlaga spremembe v 
šestih mesecih po prejetem obvestilu. V 
tem primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te pogoje 
zavrne ali predlaga spremembe v šestih 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne uporabi 
pogojev za izvzetje, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2016. Komisija lahko predlaga 
spremembe v šestih mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica uporabi pogoje za izvzetje, dokler 
Komisija ne potrdi spremenjenega 
predloga ukrepa.

Or. pl

Predlog spremembe 257
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni predpisi o urbanističnem in 
podeželskem prostorskem načrtovanju 
prilagojeni merilom za dovoljenje iz 
odstavka 3 in skladni z nacionalnimi 
načrti ogrevanja in hlajenja iz odstavka 1.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni predpisi o urbanističnem in 
podeželskem prostorskem načrtovanju 
prilagojeni merilom za dovoljenje iz 
odstavka 3 in skladni z nacionalnimi 
načrti ogrevanja in hlajenja iz odstavka 1.

5. Države članice zagotovijo, da se v 
njihovih nacionalnih predpisih o 
urbanističnem in podeželskem prostorskem 
načrtovanju upošteva učinkovita 
proizvodnja, distribucija in raba energije.

Or. fi

Predlog spremembe 259
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni predpisi o urbanističnem in 
podeželskem prostorskem načrtovanju 
prilagojeni merilom za dovoljenje iz 
odstavka 3 in skladni z nacionalnimi
načrti ogrevanja in hlajenja iz odstavka 1.

5. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni predpisi o urbanističnem in 
podeželskem prostorskem načrtovanju 
prilagojeni merilom za dovoljenje iz 
odstavka 3 in da se ustrezno upoštevajo 
nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja iz 
odstavka 1.
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Or. de

Obrazložitev

Obveznost, da se nacionalni načrt ogrevanja in hlajenja uporablja za vse načrte prostorske 
rabe, rabe zemljišč in urbanistične načrte, pomeni velikanski birokratski strošek ter resno 
omejuje prožnost nosilcev odločanja na regionalni in lokalni ravni.

Predlog spremembe 260
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je obrat postavljen 
na kraju, kjer lahko točke rabe toplote 
uporabijo odpadno toploto v skladu s 
točko 1 Priloge VIII.

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj.

Or. en

Predlog spremembe 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
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dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je obrat postavljen na 
kraju, kjer lahko točke rabe toplote 
uporabijo odpadno toploto v skladu s 
točko 1 Priloge VIII.

dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je z raziskavami 
potrjeno, da je to stroškovno učinkovito, 
in če je obrat postavljen na kraju, kjer je 
mogoče uporabiti odpadno toploto.

Or. fi

Predlog spremembe 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je obrat postavljen 
na kraju, kjer lahko točke rabe toplote
uporabijo odpadno toploto v skladu s 
točko 1 Priloge VIII.

6. Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV, ki se 
nahaja na območju, na katerem se 
spodbuja soproizvodnja na podlagi 
potenciala, ugotovljenega v skladu z 
odstavkom 2, obsežno prenovljen ali kadar 
je njegovo dovoljenje posodobljeno v 
skladu s členom 21 Direktive 2010/75/EU, 
države članice zagotovijo, da je tehnična 
in ekonomska izvedljivost prehoda na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določena kot prednostni pogoj, če je obrat 
postavljen na kraju, kjer obstaja zadostno 
in dolgoročno stabilno povpraševanje po 
toploti. Opremljanje obratov za 
proizvodnjo električne energije s sistemi 
za zajemanje ali shranjevanje ogljikovega 
dioksida za namene teh določb ne šteje kot 
prenovitev.

Or. en
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Obrazložitev

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Predlog spremembe 263
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je obrat postavljen 
na kraju, kjer lahko točke rabe toplote 
uporabijo odpadno toploto v skladu s 
točko 1 Priloge VIII.

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je takšen projekt 
soproizvodnje z visokim izkoristkom 
tehnično, socialno-ekonomsko in 
komercialno izvedljiv.

Or. en

Predlog spremembe 264
Miroslav Ouzký
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 
odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je obrat postavljen na 
kraju, kjer lahko točke rabe toplote 
uporabijo odpadno toploto v skladu s 
točko 1 Priloge VIII.

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, z izjemo 
jedrskih obratov, države članice 
zagotovijo, da je prehod na odobritev 
delovanja kot obrata za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom v novem ali 
posodobljenem dovoljenju določen kot 
pogoj, če je obrat postavljen na kraju, kjer 
lahko točke rabe toplote uporabijo odpadno 
toploto v skladu s točko 1 Priloge VIII.

Or. en

Obrazložitev

Pri izjemah je treba upoštevati značilnosti jedrskih elektrarn, pri katerih je dejavnik 
obremenitve visok. Zaradi tega dejavnika in omejenega povpraševanja po toploti zaradi 
demografskega profila te elektrarne ne morejo dosegati razmerja med toploto in proizvodnjo 
energije, ki je predpisano za doseganje zahtev glede soproizvodnje z visokim izkoristkom v 
skladu z odstavkoma 3 in 6. Jedrske naprave bi bilo treba povsem izključiti iz zahtev, saj tako 
ne izpolnjujejo zahtev glede soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Predlog spremembe 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s 
členom 21 Direktive 2010/75/EU, države 
članice zagotovijo, da je prehod na 

Kadar je obstoječi obrat za proizvodnjo 
električne energije s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MV 
obsežno prenovljen ali kadar je njegovo 
dovoljenje posodobljeno v skladu s členom 
21 Direktive 2010/75/EU, države članice 
zagotovijo, da se prehod na odobritev 
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odobritev delovanja kot obrata za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom v 
novem ali posodobljenem dovoljenju 
določen kot pogoj, če je obrat postavljen 
na kraju, kjer lahko točke rabe toplote 
uporabijo odpadno toploto v skladu s 
točko 1 Priloge VIII.

delovanja kot obrata za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom v novem ali 
posodobljenem dovoljenju upošteva na 
podlagi analize stroškovne učinkovitost in 
njegove uporabe;

Or. pl

Predlog spremembe 266
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opremljanje obratov za proizvodnjo 
električne energije s sistemi za zajemanje 
ali shranjevanje ogljikovega dioksida se 
za namene teh določb ne šteje kot 
prenovitev.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 267
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko v svoja merila za 
odobritev ali merila za izdajo dovoljenja 
vključijo pogoje za izvzetje posameznih 
obratov iz določb v prvem pododstavku, če 
analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
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ali hlajenjem.

Or. en

Predlog spremembe 268
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014.

Or. en

Predlog spremembe 269
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 6, če:

črtano

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni; or
b) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.
Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te 
pogoje zavrne ali predlaga spremembe v 
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šestih mesecih po prejetem obvestilu. V 
tem primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 270
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 6, če:

Države članice določijo pogoje za izvzetje 
iz določb odstavka 6, če:

Or. en

Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo morajo biti ekonomsko upravičeni. V nasprotnem primeru so morda 
primernejši drugi ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti, finančna sredstva pa bi 
morala biti na voljo tudi za te druge ukrepe.

Predlog spremembe 271
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 6, če:

Da bi zagotovili izvajanje zgolj projektov s 
tehničnim potencialom ter socialno-
ekonomskimi in poslovno-ekonomskimi 
koristmi, države članice določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 6, če:

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe v skladu s tistim za člen 10(7) pojasnjuje, da je za države članice 
obvezno določiti skupne pogoje za izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, kar zagotavlja, da se 
neekonomični ali tehnično nesprejemljivi projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 272
Miroslav Ouzký

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 6, če:

Države članice določijo pogoje za izvzetje 
iz določb odstavka 6, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe v skladu s tistim za člen 10(7) pojasnjuje, da je za države članice 
obvezno določiti skupne pogoje za izvzetja iz obveznosti soproizvodnje, če toči a in b iz tega 
odstavka nista izpolnjeni. To zagotavlja, da se neekonomični ali tehnično nesprejemljivi 
projekti ne izvajajo.

Predlog spremembe 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni; or

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 274
Karl-Heinz Florenz
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) analiza stroškov in koristi kaže, da so
stroški večji od koristi v primerjavi s
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

b) analiza stroškov in koristi kaže, da 
stroški ne omogočajo konkurenčne 
povrnitve naložb, pri čemer se upoštevajo
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

.

Or. en

Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo morajo biti ekonomsko upravičeni. V nasprotnem primeru so morda 
primernejši drugi ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti, finančna sredstva pa bi 
morala biti na voljo tudi za te druge ukrepe.

Predlog spremembe 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te pogoje 
zavrne ali predlaga spremembe v šestih 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne uporabi 
pogojev za izvzetje, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2016. Komisija lahko predlaga 
spremembe v šestih mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica uporabi pogoje za izvzetje, dokler 
Komisija ne potrdi spremenjenega 
predloga ukrepa.

Or. pl
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Predlog spremembe 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja ali enakovredna merila za 
zagotovitev, da industrijski obrati s skupno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW, ki 
proizvajajo odpadno toploto in so zgrajeni 
ali obsežno prenovljeni po [začetek 
veljavnosti te direktive], zajemajo in 
izkoriščajo lastno odpadno toploto.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. fi

Predlog spremembe 277
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja ali enakovredna merila za 
zagotovitev, da industrijski obrati s skupno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW, ki 
proizvajajo odpadno toploto in so zgrajeni 
ali obsežno prenovljeni po [začetek 
veljavnosti te direktive], zajemajo in 
izkoriščajo lastno odpadno toploto.

Države članice sprejmejo merila za 
dovoljenja ali enakovredna merila za 
zagotovitev, da industrijski obrati s skupno 
vhodno toplotno močjo nad 20 MW, ki 
proizvajajo odpadno toploto in so zgrajeni 
ali obsežno prenovljeni po [začetek 
veljavnosti te direktive], zajemajo in 
izkoriščajo lastno odpadno toploto, kadar 
je tak projekt ocenjen kot komercialno in 
tehnično izvedljiv.

Or. en

Obrazložitev

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
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concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Predlog spremembe 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje. 
Poleg tega lahko zahtevajo, da ti obrati 
krijejo stroške vključitve in strošek razvoja 
omrežij za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 
ki so potrebna za distribucijo njihove 
odpadne toplote do porabnikov.

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 
če je to z vidika stroškovne učinkovitosti 
smiselno. Poleg tega lahko zahtevajo, da ti 
obrati krijejo stroške vključitve in strošek 
razvoja omrežij za daljinsko ogrevanje in 
hlajenje, ki so potrebna za distribucijo 
njihove odpadne toplote do porabnikov.

Or. fi

Predlog spremembe 279
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje. 
Poleg tega lahko zahtevajo, da ti obrati 
krijejo stroške vključitve in strošek razvoja 
omrežij za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 
ki so potrebna za distribucijo njihove 
odpadne toplote do porabnikov.

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje. 
Poleg tega zagotovijo, da so stroški
vključitve in stroški razvoja omrežij za 
daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki so 
potrebna za distribucijo njihove odpadne 
toplote do porabnikov, pravično 
porazdeljeni med udeležene strani.

Or. en
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Obrazložitev

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Predlog spremembe 280
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje. 
Poleg tega lahko zahtevajo, da ti obrati 
krijejo stroške vključitve in strošek razvoja 
omrežij za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 
ki so potrebna za distribucijo njihove 
odpadne toplote do porabnikov.

Države članice ob upoštevanju tehničnega 
upravljanja in ekonomske bilance omrežij 
za daljinsko ogrevanje vzpostavijo 
mehanizme za zagotovitev vključitve teh 
obratov v omrežja za daljinsko ogrevanje 
in hlajenje. Poleg tega lahko zahtevajo, da 
ti obrati krijejo stroške vključitve in strošek 
razvoja omrežij za daljinsko ogrevanje in 
hlajenje, ki so potrebna za distribucijo 
njihove odpadne toplote do porabnikov.

Or. en

Predlog spremembe 281
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje. 
Poleg tega lahko zahtevajo, da ti obrati 

Države članice vzpostavijo mehanizme za 
zagotovitev vključitve teh obratov v 
omrežja za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 
če je v teh omrežjih povpraševanje po 
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krijejo stroške vključitve in strošek razvoja 
omrežij za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 
ki so potrebna za distribucijo njihove 
odpadne toplote do porabnikov.

ogrevanju in hlajenju. Poleg tega lahko 
zahtevajo, da ti obrati krijejo stroške 
vključitve in strošek razvoja omrežij za 
daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki so 
potrebna za distribucijo njihove odpadne 
toplote do porabnikov.

Or. pl

Predlog spremembe 282
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb v prvem pododstavku, 
če:

Države članice lahko v svoja merila za 
odobritev ali merila za izdajo dovoljenja 
vključijo pogoje za izvzetje posameznih 
obratov iz določb v prvem pododstavku, če
analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem, vključno z naložbami v 
infrastrukturo.

Or. en

Predlog spremembe 283
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb v prvem pododstavku, 
če:

Države članice določijo pogoje za izvzetje 
iz določb v prvem pododstavku, če:

Or. en
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Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo morajo biti ekonomsko upravičeni. V nasprotnem primeru so morda 
primernejši drugi ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti, finančna sredstva pa bi 
morala biti na voljo tudi za te druge ukrepe.

Predlog spremembe 284
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb v prvem pododstavku, 
če:

Države članice določijo pogoje za izvzetje 
iz določb v prvem pododstavku, če:

Or. en

Obrazložitev

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Predlog spremembe 285
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 2 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni; ali

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 2 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni; or

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 287
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine toplote z 
ločenim ogrevanjem ali hlajenjem.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 288
Karl-Heinz Florenz

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) analiza stroškov in koristi kaže, da so
stroški večji od koristi v primerjavi s
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine toplote z 
ločenim ogrevanjem ali hlajenjem.

b) analiza stroškov in koristi kaže, da 
stroški ne omogočajo konkurenčne 
povrnitve naložb, pri čemer se upoštevajo
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.

Or. en

Obrazložitev

Obrati za soproizvodnjo morajo biti ekonomsko upravičeni. V nasprotnem primeru so morda 
primernejši drugi ukrepi za doseganje energetske učinkovitosti, finančna sredstva pa bi 
morala biti na voljo tudi za te druge ukrepe.

Predlog spremembe 289
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te pogoje 
zavrne ali predlaga spremembe v šestih 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014.

Or. en

Predlog spremembe 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te pogoje 
zavrne ali predlaga spremembe v šestih 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 
primeru zadevna država članica ne uporabi 
pogojev za izvzetje, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali
spremenjenega predloga ukrepa.

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2016. Komisija lahko predlaga 
spremembe v šestih mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica uporabi pogoje za izvzetje, dokler 
Komisija ne potrdi spremenjenega 
predloga ukrepa.

Or. pl

Predlog spremembe 291
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija z delegiranim aktom v skladu s 
členom 18 do 1. januarja 2013 določi 
metodologijo za analizo stroškovne 
učinkovitosti iz odstavkov 4(c), 7(b) in 
8(b).

9. Komisija z delegiranim aktom v skladu s 
členom 18 in v skladu s Prilogo VIII do 
1. januarja 2013 določi metodologijo za
analizo stroškovne učinkovitosti, ki zajema 
celotno ozemlje države članice iz 
odstavka 1a, ter za analizo stroškovne 
učinkovitosti za posamezne obrate iz 
odstavkov 3, 6 in 8.

Or. en

Predlog spremembe 292
Pavel Poc

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 9



AM\882705SL.doc 55/128 PE475.852v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija z delegiranim aktom v skladu s 
členom 18 do 1. januarja 2013 določi 
metodologijo za analizo stroškovne 
učinkovitosti iz odstavkov 4(c), 7(b) in 
8(b).

9. Komisija z delegiranim aktom v skladu s 
členom 18 do 1. januarja 2013 določi 
metodologijo za analizo stroškovne 
učinkovitosti iz odstavkov 4(c), 7(b) in 
8(b). Ta metodologija se pripravi v 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi. 
Takšna metodologija upošteva tako 
socialno-ekonomske kot poslovno-
finančne perspektive.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da projekt soproizvodnje ne bo le socialno-ekonomsko upravičen, ampak 
se poslovno izplača tudi udeleženim vlagateljem. Soproizvodnja ne bi smela biti 
samozadosten cilj.  Metodologija za analizo stroškov in koristi bi morala vključevati te vidike 
in bi morali pri njeni pripravi sodelovati gospodarski subjekti, ki dajejo naložbe.

Predlog spremembe 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 10 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je z delegiranimi akti v skladu s 
členom 18 pooblaščena za pregled 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov iz Sklepa Komisije [številka 
Sklepa] na podlagi Direktive 2004/8/ES, ki 
ga prvič izvede do 1. januarja 2015, nato 
pa na vsakih deset let.

Komisija je ob upoštevanju tehničnega 
razvoja in inovacij z delegiranimi akti v 
skladu s členom 18 pooblaščena za pregled 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov iz Sklepa Komisije [številka 
Sklepa] na podlagi Direktive 2004/8/ES, ki 
ga prvič izvede do 1. januarja 2015, nato 
pa na vsakih deset let.

Or. fi

Predlog spremembe 294
Vladko Todorov Panayotov
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Države članice zagotovijo, da vsaka 
razpoložljiva podpora soproizvodnji 
temelji na proizvedeni električni energiji, 
ki izvira iz soproizvodnje z visokim 
izkoristkom in odpadne toplote, učinkovito 
izkoriščene za doseganje prihrankov 
primarne energije. Države članice ne 
razlikujejo med električno energijo, 
porabljeno na kraju samem, in električno 
energijo, ki se pošlje v omrežje. Za javno 
podporo soproizvodnji ter proizvodnji in 
omrežjem daljinskega ogrevanja po potrebi 
veljajo pravila o državni pomoči.

11. Države članice zagotovijo, da vsaka 
razpoložljiva podpora soproizvodnji 
temelji na proizvedeni električni energiji, 
ki izvira iz soproizvodnje z visokim 
izkoristkom in odpadne toplote, učinkovito 
izkoriščene za doseganje prihrankov 
primarne energije. Države članice ne 
razlikujejo med električno energijo, 
porabljeno na kraju samem, in električno 
energijo, ki se pošlje v omrežje. Za javno 
podporo soproizvodnji ter proizvodnji in 
omrežjem daljinskega ogrevanja po potrebi 
veljajo pravila o državni pomoči.

Pri projektih, ki vključujejo biomaso, 
lahko ima podpora visoki učinkovitosti 
skupaj z drugimi spodbudami, 
specifičnimi za biomaso, kumulativen 
učinek. Nasprotno pa ne bo nobena 
razpoložljiva podpora namenjena 
naložbam v individualno/decentralizirano 
proizvodnjo energije, če to pomeni 
izključitev iz učinkovitega omrežja za 
daljinsko ogrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 295
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pripravijo popis podatkov v 
skladu s Prilogo X za vse obrate, v katerih 
poteka izgorevanje goriva s skupno 
nazivno toplotno močjo 50 MW ali več, in 
obrate, ki nafto in plin rafinirajo na 
svojem ozemlju. Popis se osveži vsaka tri 
leta. Letni podatki za posamezne obrate, 

črtano
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zajeti v teh popisih, se dajo na voljo 
Komisiji, če to zahteva. Države članice v 
poročila iz člena 19(2) vključijo nezaupno 
različico povzetka, ki vsebuje zbrane 
informacije popisov.

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 je treba to 
spremeniti, da bi dosegli cilj, hkrati pa državam članicam omogočili izbiro med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 296
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pripravijo popis podatkov v 
skladu s Prilogo X za vse obrate, v katerih 
poteka izgorevanje goriva s skupno 
nazivno toplotno močjo 50 MW ali več, in 
obrate, ki nafto in plin rafinirajo na 
svojem ozemlju. Popis se osveži vsaka tri 
leta. Letni podatki za posamezne obrate, 
zajeti v teh popisih, se dajo na voljo 
Komisiji, če to zahteva. Države članice v 
poročila iz člena 19(2) vključijo nezaupno 
različico povzetka, ki vsebuje zbrane 
informacije popisov.

Države članice pripravijo popis podatkov v 
skladu s Prilogo X za vse obrate na svojem 
ozemlju, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 
50 MW ali več. Popis se osveži vsaka tri 
leta. Letni podatki za posamezne obrate, 
zajeti v teh popisih, se dajo na voljo 
Komisiji, če to zahteva. Države članice v 
poročila iz člena 19(2) vključijo nezaupno 
različico povzetka, ki vsebuje zbrane 
informacije popisov.

Or. it

Obrazložitev

Predlog uredbe napačno primerja sektor rafiniranja s sektorjem za proizvajanje električne 
energije, kar je popolnoma neustrezno.

Predlog spremembe 297
János Áder
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pripravijo popis podatkov v 
skladu s Prilogo X za vse obrate, v katerih 
poteka izgorevanje goriva s skupno 
nazivno toplotno močjo 50 MW ali več, in 
obrate, ki nafto in plin rafinirajo na 
svojem ozemlju. Popis se osveži vsaka tri 
leta. Letni podatki za posamezne obrate, 
zajeti v teh popisih, se dajo na voljo 
Komisiji, če to zahteva. Države članice v 
poročila iz člena 19(2) vključijo nezaupno 
različico povzetka, ki vsebuje zbrane
informacije popisov.

Države članice pripravijo popis podatkov v 
skladu s Prilogo X za vse obrate, v katerih 
poteka izgorevanje goriva s skupno 
nazivno toplotno močjo 50 MW ali več. 
Popis se osveži vsaka tri leta. Letni podatki 
za posamezne obrate, zajeti v teh popisih, 
se dajo na voljo Komisiji, če to zahteva. 
Države članice v poročila iz člena 19(2) 
vključijo nezaupno različico povzetka, ki 
vsebuje zbrane informacije popisov.

Or. en

Predlog spremembe 298
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da se lahko 
viri na strani povpraševanja, na primer 
odziv na povpraševanje, vključijo v sistem 
upravljanja energije.

Or. en

Predlog spremembe 299
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev, da distributerji energije dajo 
prednost distribuciji energije iz 
obnovljivih virov, kakor je opredeljena v 
členu 2(6) Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko dovolijo, da so v 
sistemih in tarifnih strukturah dovoljene 
sestavine s socialnim ciljem za prenos in 
distribucijo energije iz omrežij, če so vsi 
moteči vplivi na sistem prenosa in 
distribucije čim manjši ter niso 
nesorazmerni s socialnim ciljem.

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se v 
tarifah za prenos in distribucijo energije 
odstranijo spodbude, s katerimi se brez 
potrebe povečuje količina distribuirane ali 
prenesene energije. V zvezi s tem lahko 
države članice v skladu s členom 3(2) 
Direktive 2009/72/ES in členom 3(2) 

4. Države članice zagotovijo, da se v 
tarifah za prenos in distribucijo energije 
odstranijo spodbude, s katerimi se brez 
potrebe povečuje količina distribuirane ali 
prenesene energije.
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Direktive 2009/73/ES podjetjem, ki 
delujejo v sektorjih električne energije in 
zemeljskega plina, naložijo obveznosti 
javnih storitev v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo.

Or. pl

Predlog spremembe 302
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se v 
tarifah za prenos in distribucijo energije 
odstranijo spodbude, s katerimi se brez 
potrebe povečuje količina distribuirane ali 
prenesene energije. V zvezi s tem lahko 
države članice v skladu s členom 3(2) 
Direktive 2009/72/ES in členom 3(2) 
Direktive 2009/73/ES podjetjem, ki 
delujejo v sektorjih električne energije in 
zemeljskega plina, naložijo obveznosti 
javnih storitev v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo.

4. Države članice zagotovijo, da se v 
tarifah za prenos in distribucijo energije 
odstranijo spodbude, s katerimi se brez 
potrebe povečuje količina distribuirane ali 
prenesene energije ali ki bi lahko ovirale 
vključitev odziva izravnalnih in pomožnih 
storitev na povpraševanje. V zvezi s tem 
lahko države članice v skladu s 
členom 3(2) Direktive 2009/72/ES in 
členom 3(2) Direktive 2009/73/ES 
podjetjem, ki delujejo v sektorjih električne 
energije in zemeljskega plina, naložijo 
obveznosti javnih storitev v zvezi z 
energetsko učinkovitostjo.

Or. en

Predlog spremembe 303
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da v skladu z 
zahtevami v zvezi z ohranjanjem 
zanesljivosti in varnosti omrežja na podlagi 

Države članice zagotovijo, da v skladu z 
zahtevami v zvezi z ohranjanjem 
zanesljivosti in varnosti omrežja na podlagi 
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preglednih in nediskriminatornih meril, ki 
jih določijo pristojni nacionalni organi, 
operaterji prenosnega in distribucijskega 
sistema na svojem ozemlju:

preglednih in nediskriminatornih meril, ki 
jih določijo pristojni nacionalni organi, ter 
v skladu z merili, usklajenimi na ravni 
EU, operaterji prenosnega in 
distribucijskega sistema na svojem 
ozemlju:

Or. en

Predlog spremembe 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice za 
električno energijo, ki jo proizvajajo male 
ali mikro enote za soproizvodnjo, določijo 
stalne in dolgoročne tarife za dovajanje 
toka, po potrebi na degresiven način.

Or. en

Obrazložitev

Porazdeljeno pridobivanje električne energije, celo na ravni posameznih državljanov, je zdaj 
postalo resničnost. Olajšati je treba dostop do omrežja za električno energijo iz soproizvodnje 
z visokim izkoristkom z malimi in mikro obrati. Države članice bi morale zato določiti tarife 
za dovajanje toka za mikro obrate za soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Te tarife bi lahko 
sčasoma po načrtu zniževali.

Predlog spremembe 305
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 a. Države članice zagotovijo, da 
nacionalni regulativni organi za 
energetiko spodbujajo odziv na 
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povpraševanje, da to postane poleg trgov 
za lokalno in regionalno oskrbo z energijo 
in trgov za terciarno rezervo enakopravni 
sestavni del trga, po potrebi tako, da se od 
nacionalnih regulatornih organov ter 
upravljavcev prenosnega omrežja zahteva, 
da določijo tehnične specifikacije za 
udeležbo na trgih za energijo in terciarno 
rezervo na osnovi tehničnih zahtev teh 
trgov in zmogljivosti odziva na 
povpraševanje.
Razpisni pogoji za odziv na povpraševanje 
na trgih za energijo in terciarno rezervo 
obsegajo razumno specifikacijo glede:
a) minimalne skupne zmogljivosti v številu 
kW, ki je pogoj za udeležbo,
b) osnovne metodologije merjenja,
c) številčno izražene minimalne 
zmogljivosti v kW za udeležbo na 
merilnem mestu (če obstaja),
d) trajanja sprožitve odziva na 
povpraševanje, 
e) časovnega razporeda za sprožitev 
odziva na povpraševanje,
f) časa javljanja za sprožitev odziva na 
povpraševanje,
g) telemetričnih zahtev,
h) zahtev glede sankcij,
i) pogostosti sprožitve odziva na 
povpraševanje,
j) presledkov med sprožitvami,
k) časovnega okvira za trajanje razpisa,
l) možnosti predložitve ponudb za 
pozitivne ali negativne zmogljivosti,
m) plačil zmogljivosti.
Pri uvajanju nacionalnih ukrepov za 
zagotavljanje ustreznih zmogljivosti in 
drugih ukrepov za energetsko varnost bi 
bilo treba v celoti upoštevati potencial 
odziva na povpraševanje. Države članice 
pri uvajanju sistemov za zagotavljanje 
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ustreznih zmogljivosti zagotovijo, da se v 
celoti upošteva potencialni prispevek 
odziva na povpraševanje.

Or. en

Obrazložitev

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Predlog spremembe 306
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 b. Države članice sprejmejo akcijski 
načrt za odziv na povpraševanje, ki je 
namenjen spodbujanju in uvajanju odziva 
na povpraševanje v okviru prihodnjih 
akcijskih načrtov za izvajanje pametnih 
omrežij. Načrt mora vključevati izvajanje 
primernih tehničnih specifikacij za 
udeležbo skupnega odziva na 
povpraševanje na trgih z energijo in 
terciarno rezervo. Države članice Komisiji 
do 31. decembra 2013 in potem vsaki dve 
leti poročajo o ukrepih, ki so jih izvedle za 
uresničitev ciljev iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Energetski trgi in infrastruktura držav članic se močno razlikujejo.  Zato bi morale imeti 
države možnost, da same opredelijo, kako lahko najboljše zagotovijo uvedbo odziva na 
povpraševanje, dostop tretjih na trg in konkurenčnost na trgu.  Tako se zagotovi, da imajo 
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končni odjemalci, kolikor je to v posamezni državi članici smiselno in praktično izvedljivo, 
korist od nadzora nad svojimi obdobji porabe.

Predlog spremembe 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje visoke ravni tehnične 
usposobljenosti, nepristranskosti in 
zanesljivosti, države članice zagotovijo, da 
so do 1. januarja 2014 na voljo sistemi 
potrjevanja ali enakovredni sistemi 
kvalifikacij za ponudnike energetskih 
storitev, energetske preglede in ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, 
vključno z monterji elementov stavbe, kot 
je določeno v členu 2(9) 
Direktive 2010/31/EU.

1. Za doseganje visoke ravni tehnične 
usposobljenosti, nepristranskosti in 
zanesljivosti, države članice zagotovijo, da 
se do 1. januarja 2014 zagotavljajo sistemi 
kvalifikacij za ponudnike energetskih 
storitev, energetske preglede in ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, 
vključno z monterji elementov stavbe, kot 
je določeno v členu 2(9) 
Direktive 2010/31/EU. Države članice 
preverijo, ali ustrezni sistemi 
izobraževanja in prekvalifikacij, ki pri 
njih obstajajo, obsegajo zahtevano znanje.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah že obstajajo učinkoviti sistemi poklicnega izobraževanja in 
nadaljnjega usposabljanja. Zagotavljajo, da se ukrepi glede povečanja energetske 
učinkovitosti, usmerjanja energije in energetskih storitev že izvajajo na visoki ravni 
kvalifikacije. Zato je treba pojasniti, da lahko imajo države članice pri svojih dejavnosti za 
osnovo obstoječe sisteme kvalifikacij ali regulativne okvire.

Predlog spremembe 308
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za doseganje visoke ravni tehnične 
usposobljenosti, nepristranskosti in 

1. Za doseganje visoke ravni tehnične 
usposobljenosti, nepristranskosti in 
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zanesljivosti, države članice zagotovijo, da 
so do 1. januarja 2014 na voljo sistemi 
potrjevanja ali enakovredni sistemi 
kvalifikacij za ponudnike energetskih 
storitev, energetske preglede in ukrepe za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, 
vključno z monterji elementov stavbe, kot 
je določeno v členu 2(9) 
Direktive 2010/31/EU.

zanesljivosti, morajo države članice 
zagotoviti, da so do 1. januarja 2014 na 
voljo sistemi potrjevanja ali enakovredni 
sistemi kvalifikacij za ponudnike 
energetskih storitev, energetske preglede in 
ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, vključno z monterji 
elementov stavbe, kot je določeno v 
členu 2(9) Direktive 2010/31/EU.

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, hkrati pa imele države članice proste roke pri izbiri med več nezavezujočimi 
ukrepi.

Predlog spremembe 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice javno objavijo sisteme 
potrjevanja ali enakovredne sisteme 
kvalifikacij iz odstavka 1 ter sodelujejo 
med seboj in s Komisijo, kar zadeva 
primerjave med sistemi in njihovo 
priznavanje.

2. Države članice javno objavijo sisteme 
kvalifikacij iz odstavka 1 ter sodelujejo pri 
primerjavi med sistemi in njihovo 
priznavanje. To ne posega v Direktivo 
2005/36/ES.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2005/36/ES določa zahteve glede medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij.
Pojasniti je treba, da razprave o priznavanju kvalifikacij ne bodo vplivale na določbe 
Direktive 2005/36/ES.
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Predlog spremembe 310
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice javno objavijo sisteme 
potrjevanja ali enakovredne sisteme 
kvalifikacij iz odstavka 1 ter sodelujejo
med seboj in s Komisijo, kar zadeva 
primerjave med sistemi in njihovo 
priznavanje.

2. Države članice morajo javno objavijo
sisteme potrjevanja ali enakovredne 
sisteme kvalifikacij iz odstavka 1 ter 
sodelovati med seboj in s Komisijo, kar 
zadeva primerjave med sistemi in njihovo 
priznavanje.

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, hkrati pa imele države članice proste roke pri izbiri med več nezavezujočimi 
ukrepi.

Predlog spremembe 311
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a
Informacije in usposabljanje
1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o razpoložljivih mehanizmih 
energetske učinkovitosti ter finančnih in 
pravnih okvirih pregledne ter da se 
obsežno in aktivno posredujejo vsem 
potrošnikom, gradbenikom, arhitektom, 
inženirjem, okoljskim pregledovalcem in 
monterjem elementov stavbe, kot je 
določeno v Direktivi 2010/31/EU. 
Zagotovijo, da so banke in druge finančne 
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institucije seznanjene z možnostmi 
sodelovanja pri financiranju ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, tudi z 
ustanovitvijo javno-zasebnih partnerstev.
2. Države članice ustvarijo ustrezne 
pogoje in spodbude za udeležence na trgu, 
da bodo potrošnikom energije nudili 
ustrezne in ciljne informacije ter 
svetovanje o energetski učinkovitosti.
3. Države članice zagotovijo, da podatki iz 
sistemov inteligentnih števcev tvorijo 
podrobno izhodišče za svetovanje.
4. Države članice ob sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi, tudi lokalnimi 
in regionalnimi organi, razvijejo ustrezne 
informacije, programe osveščanja in 
usposabljanja državljanov, da bi jih 
obveščali o koristih in praktičnih vidikih 
sprejetja ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti.
5. Komisija zagotovi, da države članice 
izmenjujejo in obsežno razširjajo 
informacije o najboljših praksah pri 
varčevanju z energijo.

Or. en

Predlog spremembe 312
Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 a
Informacije in usposabljanje
1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije o mehanizmih energetske 
učinkovitosti ter finančnih in pravnih 
okvirih pregledne ter da se obsežno in 
aktivno posredujejo vsem zadevnim 
udeležencem na trgu, vključno s 
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potrošniki, gradbeniki, arhitekti, inženirji, 
okoljskimi pregledovalci in monterji 
elementov stavb, kot je določeno v 
Direktivi 2010/31/EU. Zagotovijo, da so 
banke in druge finančne institucije 
seznanjene z možnostmi sodelovanja pri 
financiranju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, tudi z 
ustanovitvijo javno-zasebnih partnerstev. 
Države članice najkasneje eno leto po 
začetku veljavnosti te zakonodaje 
predložijo Komisiji načrt pobud, ki jih 
nameravajo sprejeti, razpoložljivosti 
informacij o obstoječih mehanizmih 
energetske učinkovitosti ter finančnih 
pravnih okvirih.
2. Države članice ustvarijo ustrezne 
pogoje in spodbude za udeležence na trgu, 
da bodo potrošnikom energije nudili 
ustrezne in ciljne informacije ter 
svetovanje o energetski učinkovitosti.
3. Države članice ob sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi, tudi lokalnimi 
in regionalnimi organi, razvijejo ustrezne 
informacije, programe osveščanja in 
usposabljanja državljanov, da bi jih 
ozavestili o koristih in praktičnih vidikih 
sprejetja ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti.
4. Komisija zagotovi, da države članice 
izmenjujejo in široko razširjajo 
informacije o najboljših praksah pri 
varčevanju z energijo.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje in usposabljanje sta bistvena elementa za povečanje energetske učinkovitosti.
Države članice se tej odgovornosti ne bi smele izogibati. Pomembno je, da države članice 
izdelajo konkretne načrte za doseganje ciljev v zvezi z energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe 313
Richard Seeber
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice spodbujajo trg energetskih 
storitev in dostop malih in srednje velikih 
podjetij do tega trga z:

Države članice bi morale spodbujati trg 
energetskih storitev in dostop malih in 
srednje velikih podjetij do tega trga z:

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 %. Zato se to prekliče, da bi dosegli cilj, hkrati pa 
imele države članice proste roke pri izbiri med več nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 314
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) zahtevo, naj javni organi pri prenovi 
stavb pretehtajo uporabo pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije;

Or. en

Predlog spremembe 315
Peter Liese

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e a) spremljanje delovanja trga skupaj s 
Komisijo, da bi ugotovili morebitno 
izkrivljanje trga zaradi prihoda 
distributerjev energije ali podjetij za 
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maloprodajo energije na trg energetskih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 316
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotavljanjem financiranja energetskih 
storitev za gospodinjstva z nizkimi 
dohodki;

Or. de

Predlog spremembe 317
Peter Liese, Renate Sommer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ocenijo in sprejmejo 
ustrezne ukrepe za odpravo regulativnih in 
neregulativnih ovir za energetsko 
učinkovitost, zlasti kar zadeva:

Pristojni organi držav članic ocenijo in 
sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo 
regulativnih in neregulativnih ovir za 
energetsko učinkovitost, zlasti kar zadeva:

Or. en

Predlog spremembe 318
Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a a) države članice bi morale vzpostaviti 
ustrezne podporne programe, da stroškov 
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za ukrepe za povečanje energetske 
učinkovitosti stavb ne bi nosili najemniki 
z nizkimi dohodki.

Or. de

Predlog spremembe 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a)  določbe o navedenih stavbah, ki so 
uradno zaščitene kot del zaščitenega 
okolja ali zaradi njihovega posebnega 
arhitekturnega ali zgodovinskega 
pomena, da bi imeli lastniki več prožnosti 
pri izvajanju ukrepov za energetsko 
učinkovitost na teh stavbah v skladu s 
splošno sprejetimi postopki varstva, torej 
pri toplotni izolaciji zunanje lupine 
(zidovih, strehi, oknih), upoštevajoč 
uravnoteženo razmerje med spomeniškim 
varstvom in energetsko učinkovitostjo;

Or. en

Obrazložitev

Lastnikom stavb je treba omogočiti več manevrskega prostora pri odločitvah o izvajanju 
ukrepov za energetsko učinkovitost v njihovih stavbah.

Predlog spremembe 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b b) ukinitev reguliranih cen, ki ne 
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odražajo stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 321
Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a ) zakonske in regulativne določbe ter 
upravne prakse za nakup, namestitev, 
odobritev malih generatorjev energije ter 
njihovo vključitev v omrežje, da 
gospodinjstev ne bi odvrnili od uporabe 
mikrotehnologij za proizvodnjo energije.

Or. en

Predlog spremembe 322
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V prvem dodatnem poročilu iz 
člena 19(2) se Komisijo obvesti o oceni 
ovir in ukrepov iz odstavka 1.

2. V prvem dodatnem poročilu iz 
člena 19(2) bi morali Komisijo obvestiti o 
oceni ovir in ukrepov iz odstavka 1.

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 zmanjšanja. Zato se to prekliče, da bi 
dosegli cilj, hkrati pa imele države članice proste roke pri izbiri med več nezavezujočimi 
ukrepi.
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Predlog spremembe 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, 
da vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, 
doseženih v okviru nacionalnih sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti iz 
člena 6(9).

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Sistem medsebojnega priznavanja prihrankov energije bi pomenil upravno oviro in povzročil 
znatne stroške.

Predlog spremembe 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Komisija najkasneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive sprejme 
sklep o zmanjšanju števila pravic v skladu 
s členom 9 Direktive št. 2003/87/ES za 1,4 
milijarde pravic, da bi ohranili pobude za 
naložbe v ukrepe za energetsko 
učinkovitost in nizkoogljične tehnologije 
ter raven ambicij iz Direktive št. 
2003/87/ES.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je nadomestiti manjše povpraševanje po pravicah iz sistema za trgovanje z emisijami, 
do katerega bo prišlo zaradi izvajanja te direktive ter cilja za 20-odstotni prihranek energije; 
s tem bi mehanizem cen ponovno postavili na raven, predvideno v oceni učinka, ki je bila 
podlaga za dogovor o Direktivi št. 2003/87/ES, ter bi ohranili pobude za naložbe v ukrepe za 
energetsko učinkovitost ter nizkoogljične tehnologije v obratih, vključenih v sistem trgovanja 
z emisijami.

Predlog spremembe 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 a
Skladi
1. Brez vpliva na člena 107 in 108 
Pogodbe države članice ustanovijo enega 
ali več skladov za subvencioniranje 
izvajanja programov in ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti ter za 
pospeševanje razvoja trga za ukrepe 
energetske učinkovitosti ter za nudenje 
tehnične pomoči. Taki ukrepi lahko 
vključujejo spodbujanje energetskih 
pregledov in finančnih instrumentov za 
varčevanje z energijo, podpore temeljite 
prenove stavb, zlasti v gospodinjstvih z 
nizkimi dohodki. Sklad lahko poleg 
drugih virov vključuje tudi prihodke iz 
sistema trgovanja z emisijami, 
financiranje iz strukturnih in 
kohezijskega sklada ter morebitne 
finančne prispevke iz sistemov obveznosti 
iz člena 6 te direktive.
2. Skladi se uporabijo za pritegnitev 
zasebnih naložb na področje energetske 
učinkovitosti s pomočjo jamstev za 
posojila in drugih mehanizmov 
finančnega inženiringa.
3. Ko skladi podpirajo izvajanje ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti, se 



AM\882705SL.doc 75/128 PE475.852v02-00

SL

kot pogoj za dostop do sredstev iz skladov 
določi dejansko doseganje prihrankov 
energije ali izboljšanje energetske 
učinkovitosti. To se dokaže na ustrezen 
način, kot so energetske izkaznice za 
stavbe in energijske oznake za proizvode.
4. Skladi zagotavljajo tudi tehnično 
pomoč tretjim stranem, kot so potrošniki, 
mala in srednja podjetja ter drugi 
vlagatelji, da bi podprli prodor 
kakovostnih programov in ukrepov za 
energetsko učinkovitost na trg.
5. Skladi so lahko povezani z namenskimi 
agencijami ali programi, ki pomagajo 
usmerjati sredstva na ustrezne projekte ter 
izvajajo naloge iz odstavkov 3 in 4.

Or. en

Obrazložitev

Ustanove za finančno in tehnično pomoč so potrebni instrumenti pri odpravljanju obstoječih 
ovir za uvrstitev ukrepov za energetsko učinkovitost na trg.

Predlog spremembe 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
njihovimi zavezujočimi nacionalnimi cilji 
povečanja energetske učinkovitosti v
skladu s Prilogo XIV (1).

Or. en

Predlog spremembe 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
zavezujočimi nacionalnimi cilji povečanja 
energetske učinkovitosti v skladu s 
Prilogo XIV (1).

Or. en

Predlog spremembe 328
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).
Vsaki dve leti se nacionalnim poročilom 
priložijo dodatne informacije v skladu s 
Prilogo XIV(2).

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, hkrati pa imele države članice proste roke pri izbiri med več nezavezujočimi 
ukrepi.

Predlog spremembe 329
Kriton Arsenis

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1



AM\882705SL.doc 77/128 PE475.852v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
njihovimi zavezujočimi nacionalnimi cilji 
povečanja energetske učinkovitosti v 
skladu s Prilogo XIV (1).

Or. en

Predlog spremembe 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost,
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, 
ki se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1).

2. Države članice najkasneje do
31. decembra 2013 Komisiji predložijo
nacionalne načrte za energetsko 
učinkovitost, v katerih opišejo, kako 
nameravajo doseči nacionalne cilje
povečanja energetske učinkovitosti iz 
člena 3(1). Komisija te načrte oceni in jih 
lahko zavrne ali predlaga spremembe. 
Države članice vsaki dve leti Komisiji 
predložijo poročilo o izvajanju 
nacionalnih načrtov za energetsko 
učinkovitost. Poročila se dopolnijo s 
posodobljenimi ocenami glede pričakovane 
skupne porabe primarne energije leta 2020 
in tudi ocenjenimi ravnmi porabe primarne 
energije v sektorjih iz Priloge XIV (1).
Komisija najpozneje do 30. septembra 
2013 pripravi predlogo, ki pomeni 
smernice za dodatna poročila. Predloga se 
sprejme v skladu s svetovalnim postopkom 
iz člena 20(2). Dodatna poročila v vsakem 
primeru vključujejo informacije iz 
Priloge XIV. Države članice pri pripravi 
nacionalnih načrtov za energetsko 
učinkovitost upoštevajo stroškovno 
učinkovite ukrepe za energetsko 
učinkovitost in tveganje selitve virov 
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ogljikovega dioksida.
Države članice pri pripravi nacionalnih 
akcijskih načrtov za energetsko 
učinkovitost zagotovijo spodbujanje 
sistemskega pristopa, na primer za 
razsvetljavo, na nacionalni ravni, da bi 
spodbudile izkoriščanje dodatnega 
potenciala za varčevanje z energijo, ki 
presega pristop z enim proizvodom.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe nadgrajuje predlog spremembe 15, vložen v osnutku mnenja. Poleg tega 
se uvaja sistemski pristop, ki ima velik potencial za varčevanje v primerjavi s pristopom z 
enim proizvodom. Pri razsvetljavi učinkoviti sistemi obsegajo detektorje gibanja, prilagoditev 
na dnevno svetlobo in uporabo učinkovitih svetil.

Predlog spremembe 331
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1).

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1) in uresničijo 
cilji iz člena 3a (novo). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1).

Or. en
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Predlog spremembe 332
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, 
ki se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1).

Države članice do 30. aprila 2014 Komisiji 
predložijo nacionalne načrte za 
energetsko učinkovitost, v katerih opišejo, 
kako nameravajo doseči nacionalne cilje 
za povečanje energetske učinkovitosti iz 
člena 3(1). Ti načrti vključujejo ukrepe, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Komisija oceni 
načrte za energetsko učinkovitost in jih 
lahko zavrne, če ukrepi v načrtu ne 
zadoščajo za uresničitev nacionalnega 
cilja povečanja energetske učinkovitosti.

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, hkrati pa imele države članicam proste roke pri izbiri med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 333
Bogusław Sonik

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a (novo) Države članice ne določijo ciljev 
za industrije, izpostavljene velikemu 
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tveganju za selitev virov CO2, kot določa 
Sklep Komisije 2010/2/EU. Če se za to 
vseeno odločijo, morebitne sektorske cilje 
za proizvodne procese v teh industrijah 
izrazijo s porabo energije na proizvedeno 
enoto, da ne bi ovirali rasti industrije.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela neposredno obravnavati industrij, kjer je veliko tveganje za selitev 
virov CO2. Če države članice kasneje obravnavajo te industrije, je treba cilje povečanja 
energetske učinkovitosti izraziti relativno, torej s porabo na proizvedeno enoto.

Predlog spremembe 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice ne določijo ciljev za 
industrije, izpostavljene velikemu 
tveganju za selitev virov CO2, kot določa 
Sklep Komisije 2010/2/EU. Če se za to 
vseeno odločijo, morebitne sektorske cilje 
za proizvodne procese v teh industrijah 
izrazijo s porabo energije na proizvedeno 
enoto, da ne bi ovirali rasti industrije.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela neposredno obravnavati industrij, kjer je veliko tveganje za selitev 
virov CO2. Če države članice kasneje obravnavajo te industrije, je treba cilje povečanja 
energetske učinkovitosti izraziti relativno, torej s porabo na proizvedeno enoto.

Predlog spremembe 335
Sirpa Pietikäinen
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), in izvajanju te direktive. 
Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
državam članicam izda priporočila.

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), ter pri cilju iz člena 3a 
(novo) in izvajanju te direktive. Komisija 
svojo oceno predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija lahko na 
podlagi ocene poročil državam članicam 
izda priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 336
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), in izvajanju te direktive. 
Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
državam članicam izda priporočila.

4. Komisija ovrednoti letna poročila in 
dodatne informacije ter oceni, v kolikšnem 
obsegu so države članice napredovale pri 
doseganju nacionalnih ciljev povečanja 
energetske učinkovitosti, kot se zahteva v 
skladu s členom 3(1), in izvajanju te 
direktive. Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
izda priporočila ali predlaga spremembe 
instrumentov, ki jih uporabljajo države 
članice. Če se pri oceni izkaže, da država 
članica ni na poti uresničitve 
nacionalnega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti, država članica na zahtevo 
Komisije pregleda svoj nacionalni načrt 
za energetsko učinkovitost iz odstavka 2 
tega člena.
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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, hkrati pa imele države članicam proste roke pri izbiri med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 337
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka 
izgorevanje goriva s skupno nazivno 
toplotno močjo 50 MW ali več, in obratov, 
ki nafto in plin rafinirajo na podlagi 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot je določeno v skladu z 
Direktivo 2010/75/EU in 
Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske 
učinkovitosti takih obratov in ravnmi 
energetske učinkovitosti, povezanimi z 
uporabo ustreznih in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, Komisija po 
potrebi predlaga zahteve za izboljšanje 
ravni energetske učinkovitosti, ki jih 
dosežejo taki obrati, ali da postane 
uporaba takšnih tehnologij pogoj za 
izdajo dovoljenj novim obratom in redno 
pregledovanje dovoljenj obstoječih 
obratov.

črtano

Komisija spremlja tudi učinek izvajanja te 
direktive na Direktivo 2003/87/ES, 
Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 
2010/31/ES.
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Or. it

Obrazložitev

Preprečiti je treba zakonodajno podvajanje z drugimi veljavnimi direktivami, da bi ohranili 
doslednost sedanje energetske in okoljske politike. Poleg tega pa predlog uredbe napačno 
primerja sektor rafiniranja s sektorjem za proizvajanje električne energije, kar je popolnoma 
neustrezno.

Predlog spremembe 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka 
izgorevanje goriva s skupno nazivno 
toplotno močjo 50 MW ali več, in obratov, 
ki nafto in plin rafinirajo na podlagi 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot je določeno v skladu z 
Direktivo 2010/75/EU in 
Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske 
učinkovitosti takih obratov in ravnmi 
energetske učinkovitosti, povezanimi z 
uporabo ustreznih in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, Komisija po 
potrebi predlaga zahteve za izboljšanje 
ravni energetske učinkovitosti, ki jih 
dosežejo taki obrati, ali da postane 
uporaba takšnih tehnologij pogoj za 
izdajo dovoljenj novim obratom in redno 
pregledovanje dovoljenj obstoječih 
obratov.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Predlog spremembe 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 
50 MW ali več, in obratov, ki nafto in plin 
rafinirajo na podlagi ustreznih in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, kot je določeno v 
skladu z Direktivo 2010/75/EU in 
Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 
učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija po potrebi predlaga 
zahteve za izboljšanje ravni energetske 
učinkovitosti, ki jih dosežejo taki obrati, ali 
da postane uporaba takšnih tehnologij 
pogoj za izdajo dovoljenj novim obratom 
in redno pregledovanje dovoljenj 
obstoječih obratov.

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 
50 MW ali več, in obratov, ki nafto in plin 
rafinirajo na podlagi ustreznih in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, kot je določeno v 
skladu z Direktivo 2010/75/EU in 
Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 
učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija do 31. decembra 2015 
po potrebi predlaga zahteve za izboljšanje 
ravni energetske učinkovitosti, ki jih 
dosežejo taki obrati, ali da postane uporaba 
takšnih tehnologij pogoj za izdajo 
dovoljenj novim obratom in redno 
pregledovanje ali posodobitev dovoljenj 
obstoječih obratov.
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Or. en

Obrazložitev

Približno 65 % primarne energije, ki jo potrebujejo običajne termoelektrarne in jedrske 
elektrarne, uide kot odvečna toplota. Določitev minimalnih zahtev za energetsko učinkovitost 
pri proizvodnji energije bi lahko k uresničitvi cilja 20 % do leta 2020 prispevala eno šestino.

Predlog spremembe 340
János Áder

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo
50 MW ali več, in obratov, ki nafto in plin 
rafinirajo na podlagi ustreznih in 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot je 
določeno v skladu z Direktivo 2010/75/EU 
in Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 
učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija po potrebi predlaga 
zahteve za izboljšanje ravni energetske 
učinkovitosti, ki jih dosežejo taki obrati, ali 
da postane uporaba takšnih tehnologij 
pogoj za izdajo dovoljenj novim obratom 
in redno pregledovanje dovoljenj 
obstoječih obratov.

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 
50 MW ali več, na podlagi ustreznih in 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot je 
določeno v skladu z Direktivo 2010/75/EU 
in Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 
učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija po potrebi predlaga 
zahteve za izboljšanje ravni energetske 
učinkovitosti, ki jih dosežejo taki obrati, ali 
da postane uporaba takšnih tehnologij 
pogoj za izdajo dovoljenj novim obratom 
in redno pregledovanje dovoljenj 
obstoječih obratov.

Or. en

Predlog spremembe 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija spremlja tudi učinek izvajanja te 
direktive na Direktivo 2003/87/ES, 
Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 
2010/31/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Predlog spremembe 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija spremlja tudi učinek izvajanja te 
direktive na Direktivo 2003/87/ES, 
Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 
2010/31/ES.

Komisija spremlja tudi učinek izvajanja te 
direktive na Direktivo 2003/87/ES, 
Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 
2010/31/ES. Evropska komisija bi morala 
najkasneje do 30. junija 2013 predstaviti 
predlog za prilagoditev odločbe o skupnih 
prizadevanjih (Odločba št. 406/2009/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta).

Or. en
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Obrazložitev

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Predlog spremembe 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Komisija najkasneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive sprejme 
uredbo o spremembi uredbe iz člena 10(4) 
Direktive št. 2003/87/ES in zadrži pravice, 
s čimer zmanjša njihovo število na raven, 
predvideno v oceni učinka, ki je bila 
podlaga za zakonodajo, kar bo omogočilo 
uresničitev prvotnega cilja o zagotovitvi 
spodbud za naložbe v nizkoogljične 
tehnologije in ukrepe za povečanje 
energetske učinkovitosti, nato pa naj 
predlaga zakonodajni akt, ki bo omogočil 
ukinitev teh pravic.

Or. en

Obrazložitev

Sistem trgovanja z emisijami je glavni instrument za zmanjšanje industrijskih emisij in 
spodbujanje naložb v nizkoogljične tehnologije, vendar presežek pravic v tem sistemu pomeni, 
da ne zagotavlja potrebne spodbude za naložbe. Treba je umakniti presežne pravice, s čimer 
bi povzročili njihovo pomanjkanje ter ponovno vzpostavili mehanizem cen.

Predlog spremembe 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 b. Komisija do konca leta 2013 predlaga 
zakonodajo, s katero bi od leta 2020 
spremenili zahtevo za letno linearno 
znižanje s faktorjem 1,74 % v vrednost, ki 
bo omogočala uresničitev zahtev za 
zmanjšanje emisij CO2 do leta 2050.

Or. en

Obrazložitev

Presežek pravic v sistemu za trgovanje z emisijami pomeni, da sistem ne zagotavlja potrebne 
spodbude za naložbe v nizkoogljične tehnologije. Treba je znižati zgornjo mejo za pravice do 
emisij tako, da bi dosegli cilje za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2050, saj je sistem trgovanja 
z emisijami glavni instrument za to. Pomembno je, da se industrijo vnaprej opozori na tako 
spremembo, da bo lahko načrtovala naložbe.

Predlog spremembe 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija do 30. junija 2014 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi 
pripravi zakonodajni predlog, v katerem 
so opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija do 30. junija 2014 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi 
pripravi zakonodajni predlog, v katerem 
so opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 347
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija do 30. junija 2014 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi 
pripravi zakonodajni predlog, v katerem 
so opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

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, hkrati pa imele države članicam proste roke pri izbiri med več 
nezavezujočimi ukrepi.

Predlog spremembe 348
Kriton Arsenis

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija do 30. junija 2014 predloži črtano
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oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi 
pripravi zakonodajni predlog, v katerem 
so opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

Or. en

Predlog spremembe 349
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija do 30. junija 2014 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi pripravi
zakonodajni predlog, v katerem so 
opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

7. Komisija do 30. junija 2014 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi pripravi
predloge za nadaljnje ukrepe. Ocena 
temelji tudi na oceni prvega letnega 
poročila iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža pravno podlago in sklepe izrednega srečanja Sveta za energijo s 
4. februarja 2011.

Predlog spremembe 350
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) sprememba stopnje prihranka iz člena 
6(1);

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 351
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) sprememba stopnje prihranka iz člena 
6(1);

črtano

Or. it

Obrazložitev

 Glej predlog spremembe k členu 6(1).

Predlog spremembe 352
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija do 30. junija 2018 oceni 
napredek držav članic pri odpravi 
regulativnih in neregulativnih ovir iz 
člena 15(1); tej oceni po potrebi sledi 
zakonodajni predlog.

9. Komisija do 30. junija 2018 oceni 
napredek držav članic pri odpravi 
regulativnih in neregulativnih ovir iz 
člena 15(1); tej oceni po potrebi sledijo 
priporočila.

Or. it

Predlog spremembe 353
Kriton Arsenis

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 10 – točka 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija glede pravic v sistemu EU za 
trgovanje z emisijami, s katerimi naj bi se 
licitiralo v obdobju od 2013 do 2020, 
predlaga umik potrebne količine pravic, s 
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čimer bi ustvarili spodbude za dodatne 
ukrepe za večjo energetsko učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Predlog direktive
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a – Sprememba 
Direktive 2003/87/ES
V členu 9 Direktive št. 2003/87/ES se za 
drugim odstavkom doda odstavek, ki se 
glasi:
„Od leta 2014 naprej znaša faktor za 
linearno znižanje 2,25 %.“

Or. en

Obrazložitev

Linearni faktor za zgornjo mejo v sistemu trgovanja z emisijami bi bilo treba prilagoditi 
ukrepom za doseganje energetske učinkovitosti, pa tudi podnebnemu cilju EU, da se do leta 
2050 doseže vsaj 80-odstotno zmanjšanje domačih emisij toplogrednih plinov. Faktor 2,25 % 
predstavlja linearno znižanje do leta 2050 na podlagi deležev emisij v sektorjih, vključenih v 
sistem trgovanja z emisijami, kot določa načrt Komisije o podnebju 2050.

Predlog spremembe 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Predlog direktive
Priloga -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA -1 (novo)
Nacionalni cilji za prihranek energije
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Država članica
Poraba primarne energije Mtoe

2007
-20% leta 2020
Belgija
50,2
40,2
Bolgarija
19,3
15,4
Češka
43,6
34,9
Danska
20,2
16,2
Nemčija
314,9
251,9
Estonija
5,9
4,7
Irska
15,8
12,6
Grčija
32,6
26,1
Španija
138,9
111,1
Francija
254,8
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203,8
Italija
173,3
138,6
Ciper
2,7
2,2
Latvija
4,7
3,8
Litva
7,8
6,2
Luksemburg
4,6
3,7
Madžarska
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Nizozemska
70,3
56,2
Avstrija
32,0
25,6
Poljska
93,1
74,5
Portugalska
23,8
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19,0
Romunija
37,5
30,0
Slovenija
7,0
5,6
Slovaška
16,8
13,4
Finska
36,2
29,0
Švedska
48,1
38,5
Združeno kraljestvo
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Predlog spremembe 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog direktive
Priloga -1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA - I (novo)

PRILOGA -I

Nacionalni cilji za prihranek energije

A. Nacionalni cilji za prihranek 
energije leta 2020 (primarna energija)

Cilj za minimalni 
prihranek energije 

– zmanjšanje 
porabe primarne 
energije leta 2020 

(Mtoe) 

Cilj za minimalni 
prihranek energije 

– zmanjšanje 
porabe primarne 
energije leta 2025 

(Mtoe) 

Cilj za minimalni 
prihranek energije 

– zmanjšanje 
porabe primarne 
energije leta 2030 

(Mtoe) 

Belgija d. n. d. n. d. n. 

Bolgarija d. n. d. n. d. n. 

Češka d. n. d. n. d. n. 

Danska d. n. d. n. d. n. 

Nemčija d. n. d. n. d. n. 

Estonija d. n. d. n. d. n. 

Irska d. n. d. n. d. n. 

Grčija d. n. d. n. d. n. 

Španija d. n. d. n. d. n. 

Francija d. n. d. n. d. n. 

Italija d. n. d. n. d. n. 

Ciper d. n. d. n. d. n. 

Latvija d. n. d. n. d. n. 

Litva d. n. d. n. d. n. 

Luksemburg d. n. d. n. d. n. 

Madžarska d. n. d. n. d. n. 

Malta d. n. d. n. d. n. 

Nizozemska d. n. d. n. d. n. 

Avstrija d. n. d. n. d. n. 

Poljska d. n. d. n. d. n. 

Portugalska d. n. d. n. d. n. 

Romunija d. n. d. n. d. n. 

Slovenija d. n. d. n. d. n. 
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Or. en

Predlog spremembe 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metoda za izračun nacionalnih ciljev 
povečanja energetske učinkovitosti
Države članice pri določitvi nacionalnih 
ciljev povečanja energetske učinkovitosti 
upoštevajo metodologijo, navedeno v 
nadaljevanju. Izhodišče za napoved 
porabe primarne energije leta 2020 je 
model Primes 2007.
Metodologija: Izhodiščna napoved za leto 
2020 na podlagi modela Primes 2007 v 
Mtoe - 25-odstotni prihranek
Uporabijo se lahko naslednji korekcijski 
faktorji. Cilji zmanjšanja v absolutnem 
smislu v primerjavi z ravnjo porabe 
primarne energije v letu 2007:
– ne presegajo 8 % za skupino devetih 
držav članic EU z najnižjim realnim 
prihodkom gospodinjstev na prebivalca 
(L9),
– ne presegajo 12 % za skupino 15 držav 
članic, ki so upravičene do kohezijskega 
sklada (C15),
– ne presegajo 25 % za katero koli državo;
– znaša najmanj 8 % za države, ki niso 
upravičene do kohezijskega sklada (EU-
27 minus C15),
– znaša najmanj 5 % za državo, 
upravičeno do kohezijskega sklada (C15) 
– ne pomeni absolutnega povečanja 
porabe energije za več kot 5 %.

Or. en
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Obrazložitev

Pri določitvi nacionalnih okvirnih ciljev je treba upoštevati normalno delovanje. Za državo 
članico z nizkim življenjskim standardom in visoko gospodarsko rastjo je treba zastaviti manj 
ambiciozne cilje, ker je treba med drugim upoštevati željo državljanov po bivanju v lastnem 
stanovanju. Model Primes Evropske komisije to upošteva, po drugi strani pa ta model 
ustvarja pretirane vrednosti za manjše število držav. Zato je potreben korekcijski faktor glede 
na gospodarske razmere v posamezni državi.

Predlog spremembe 358
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Priloga 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia
Metodologija za izračun nacionalnih 
ciljev povečanja energetske učinkovitosti
Komisija pri predlogu za nacionalne cilje 
povečanja energetske učinkovitosti 
uporabi izhodišče za napoved porabe 
primarne energije leta 2020 v modelu 
Primes 2007. Uporablja se ta 
metodologija:
Izhodiščna napoved za leto 2020 na 
podlagi modela Primes 2007 v Mtoe - 20-
odstotni prihranek
Pri ciljih za zmanjšanje za leto 2020 v 
absolutnem smislu v primerjavi z ravnjo 
porabe primarne energije leta 2007 se 
upoštevajo korekcijski faktorji za te 
kategorije:
– meja za največje znižanje za skupino 
devetih držav članic EU z najnižjim 
realnim prihodkom gospodinjstev na 
prebivalca (L9[1]),
– meja za največje znižanje za skupino 15 
držav članic, upravičenih do kohezijskega 
sklada (C15),
– meja za največje znižanje za katero koli 
državo,
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– meja za najmanjše znižanje za države, ki 
niso upravičene do kohezijskega sklada 
(EU-27 minus C15[2]),
– meja za najmanjše znižanje za države, 
upravičene do kohezijskega sklada (C15),
– zgornja meja za absolutno povečanje 
porabe energije.
_________________
[1] Države L9 so Bolgarija, Romunija,
Latvija, Poljska, Estonija, Madžarska, 
Litva, Slovaška in Češka; glej Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011.
[2] Države C15 so: države skupine L9 ter 
Slovenija, Portugalska, Malta, Grčija, 
Ciper in Španija.

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Predlog direktive
Priloga 1 a (novo)
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PRILOGA - I (novo)

PRILOGA -I

Nacionalni cilji za prihranek energije

A. Nacionalni cilji za prihranek energije 
leta 2020 (primarna energija)

Cilj za minimalni 
prihranek energije 

– zmanjšanje 
porabe primarne 
energije leta 2020 

(Mtoe)

Cilj za minimalni 
prihranek energije 

– zmanjšanje 
porabe primarne 
energije leta 2025 

(Mtoe)

Cilj za minimalni 
prihranek energije 

– zmanjšanje 
porabe primarne 
energije leta 2030 

(Mtoe)

Belgija d. n. d. n. d. n. 

Bolgarija d. n. d. n. d. n.

Češka d. n. d. n. d. n.

Danska d. n. d. n. d. n.

Nemčija d. n. d. n. d. n.

Estonija d. n. d. n. d. n. 

Irska d. n. d. n. d. n. 

Grčija d. n. d. n. d. n. 

Španija d. n. d. n. d. n. 

Francija d. n. d. n. d. n. 

Italija d. n. d. n. d. n. 

Ciper d. n. d. n. d. n. 

Latvija d. n. d. n. d. n. 

Litva d. n. d. n. d. n. 

Luksemburg d. n. d. n. d. n. 

Madžarska d. n. d. n. d. n. 

Malta d. n. d. n. d. n. 

Nizozemska d. n. d. n. d. n. 

Avstrija d. n. d. n. d. n. 

Poljska d. n. d. n. d. n. 

Portugalska d. n. d. n. d. n. 

Romunija d. n. d. n. d. n. 

Slovenija d. n. d. n. d. n. 

Slovaška d. n. d. n. d. n. 

Finska d. n. d. n. d. n. 

Švedska d. n. d. n. d. n. 
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Predlog spremembe 360
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano
__________________
40. UL L 342, 22.12.2009, str. 46.

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 361
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 - odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb ustrezno upoštevajo te smernice:

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.
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Predlog spremembe 362
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kupijo le izdelke, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda energetske 
učinkovitosti, če je izdelek zajet v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS, 
ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti, 
ekonomske izvedljivosti, tehnične 
primernosti in zadostne konkurence;

a) kupiti bi morali le izdelke, ki 
izpolnjujejo merilo najvišjega razreda 
energetske učinkovitosti, če je izdelek zajet 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS, 
ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti, 
ekonomske izvedljivosti, tehnične 
primernosti in zadostne konkurence;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.

Predlog spremembe 363
Frédérique Ries

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kupijo le izdelke, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda energetske 
učinkovitosti, če je izdelek zajet v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS, 
ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti, 
ekonomske izvedljivosti, tehnične 
primernosti in zadostne konkurence;

a) kupijo le izdelke, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda energetske 
učinkovitosti, če je izdelek zajet v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS, 
ob upoštevanju stroškovne učinkovitosti, 
učinka na zdravje, ekonomske 
izvedljivosti, tehnične primernosti in 
zadostne konkurence;

Or. en
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Obrazložitev

Pri odločanju za nakup je treba upoštevati tudi učinek na zdravje, s čimer bi na primer 
spodbudili nakup proizvodov, ki ne vsebujejo snovi, škodljivih za človekovo zdravje.

Predlog spremembe 364
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) kadar je izdelek, ki ga točka a) ne 
zajema, vključen v izvedbeni ukrep v 
okviru Direktive 2009/125/ES, sprejet po 
začetku veljavnosti te direktive, kupijo le 
izdelke, ki izpolnjujejo merila energetske 
učinkovitosti iz navedenega izvedbenega 
ukrepa;

b) kadar je izdelek, ki ga točka a) ne 
zajema, vključen v izvedbeni ukrep v 
okviru Direktive 2009/125/ES, sprejet po 
začetku veljavnosti te direktive, bi morali 
kupiti le izdelke, ki izpolnjujejo merila 
energetske učinkovitosti iz navedenega 
izvedbenega ukrepa;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.

Predlog spremembe 365
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) kupijo pisarniško opremo, ki je zajeta v 
Sklep Sveta [2006/1005/ES] in izpolnjuje 
zahteve za energetsko učinkovitost, ki niso 
manj stroge od specifikacij, navedenih v 
Prilogi C Sporazuma, priloženega k 
navedenemu sklepu;

c) javni organi bi morali kupiti pisarniško 
opremo, ki je zajeta v Sklep Sveta 
[2006/1005/ES] in izpolnjuje zahteve za 
energetsko učinkovitost, ki niso manj 
stroge od specifikacij, navedenih v 
Prilogi C Sporazuma, priloženega k 
navedenemu sklepu;
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Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.

Predlog spremembe 366
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) kupijo le pnevmatike, ki izpolnjujejo 
merilo najvišjega razreda glede na 
izkoristek goriva, kot je opredeljeno v 
Uredbi (ES) št. 1222/200940. Ta zahteva 
javnim organom ne preprečuje, da bi kupili 
pnevmatike najvišjega razreda glede na 
oprijem na mokri podlagi ali zunanji 
kotalni hrup, kadar je to utemeljeno zaradi 
varnosti ali javnega zdravja;

d) javni organi bi morali kupiti le 
pnevmatike, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda glede na izkoristek 
goriva, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. 1222/200940. Ta zahteva javnim 
organom ne preprečuje, da bi kupili 
pnevmatike najvišjega razreda glede na 
oprijem na mokri podlagi ali zunanji 
kotalni hrup, kadar je to utemeljeno zaradi 
varnosti ali javnega zdravja;

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.

Predlog spremembe 367
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) v svojih razpisih za naročila storitev 
zahtevajo, da ponudniki storitev pri 

e) javni organi bi morali v svojih razpisih 
za naročila storitev zahtevati, da ponudniki 



AM\882705SL.doc 105/128 PE475.852v02-00

SL

zagotavljanju zadevnih storitev za namene 
izvajanja zadevnih storitev uporabljajo le 
izdelke, ki izpolnjujejo zahteve iz točk (a) 
do (c);

storitev pri zagotavljanju zadevnih storitev 
za namene izvajanja zadevnih storitev 
uporabljajo le izdelke, ki izpolnjujejo 
zahteve iz točk (a) do (c);

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.

Predlog spremembe 368
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) v svojih razpisih za naročila storitev 
zahtevajo, da ponudniki storitev pri 
zagotavljanju zadevnih storitev za namene 
izvajanja zadevnih storitev uporabljajo le 
izdelke, ki izpolnjujejo zahteve iz točk (a) 
do (c);

e) v svojih razpisih za naročila storitev 
zahtevajo, da ponudniki storitev pri 
zagotavljanju zadevnih storitev za namene 
izvajanja zadevnih storitev uporabljajo le 
izdelke, ki izpolnjujejo zahteve iz točk (a) 
do (c). Pri javnih razpisih za storitve javni 
organi ocenijo možnost sklepanja 
dolgoročnih pogodb za zagotavljanje 
prihranka energije, kot so opredeljene v 
členu 14b.

Or. en

Predlog spremembe 369
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) kupijo ali najamejo le stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 

f) javni organi bi morali kupiti ali najeti le 
stavbe, ki izpolnjujejo vsaj minimalne 
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energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

zahteve glede energetske učinkovitosti iz 
člena 4(1). Skladnost s temi zahtevami se 
preveri z energetsko izkaznicami iz 
člena 11 Direktive 2010/31/EU.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 5. Pri javnih naročilih je treba 
poleg energetske učinkovitosti upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem 
primeru smiselno ovrednotili merila izbire.

Predlog spremembe 370
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 5 – del 2 - odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zavezane strani lahko uporabijo eno ali več 
naslednjih metod za izračun prihrankov 
energije v smislu člena 6(2):

Zavezane strani lahko uporabijo eno ali več 
naslednjih metod za izračun prihrankov 
energije:

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 371
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 5 - del 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Trajanje ukrepov za izboljšanje 
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energetske učinkovitosti:
izolacija notranjega omrežja v stavbah: 20 
let
čiščenje in izravnava notranjega omrežja 
v stavbah: 10 let
optimizacija regulacije notranjega 
omrežja: 20 let

Or. en

Predlog spremembe 372
Linda McAvan

Predlog direktive
Priloga 6 - del 1 - točka 1.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2 a. Zahteve za poročanje
Podjetja za maloprodajo energije in 
ponudniki energetskih storitev, odgovorni 
za uvedbo inteligentnih števcev na
nacionalni ravni, nacionalni 
regulatornim organom vsako leto 
posredujejo te zbirne informacije:
a) Skupni strošek uvedbe v dopolnjenem 
letu in povprečni strošek na 
gospodinjstvo;
b) predvideni strošek uvedbe v naslednjem 
letu na ravni programa in gospodinjstva;
c) razčlenitev kategorije odjemalcev, ki so 
jim namestili števce (na primer 
predplačilo);
d) na katerih geografskih območjih so 
namestili števce;
e) je bila namestitev del posebnega 
poskusa, pobude ali lokalnega projekta;
f) ali odjemalec uporablja plin, elektriko 
ali dvojno gorivo;
g) odstotek prevzema notranjih zaslonov;
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h) morebitno zanimanje za svetovanje o 
energetski učinkovitosti;
i) so ob namestitvi ali kasneje potekale 
prodajne dejavnosti; 
j) odziv odjemalcev, zaželena neodvisna 
ocena.

Or. en

Obrazložitev

Te informacije so potrebne za spremljanje stroškov programa za namestitev in za 
spremljanje, ali nastaja platforma za koristi potrošnikov.  Točke (h), (i) in (j) so potrebne za 
spremljanje interesa potrošnikov ter poti za izboljšanje energetske učinkovitosti, pa tudi da bi 
ugotovili, ali energetska podjetja namestitev izkoriščajo kot priložnost za prodajo drugih 
proizvodov.

Predlog spremembe 373
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga 6 - del 2 - točka 2.1 - odstavek 1 - točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) pri centralnem ogrevanju in hlajenju se 
računi v obdobju ogrevanja/hlajenja 
izdajajo enkrat mesečno;

c) pri centralnem ogrevanju in hlajenju se 
računi v obdobju ogrevanja/hlajenja 
izdajajo enkrat mesečno, če so nameščeni 
toplotni števci;

Or. pl

Predlog spremembe 374
Linda McAvan

Predlog direktive
Priloga 6 - del 2 - točka 2.2 - odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice tudi zagotovijo, da je 
na začetku vsakega računa za plin in 
elektriko naveden povzetek s temi 
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informacijami:
(a) natančno ime tarife;
(b) količina porabljene energije;
(c) cena plina in/ali elektrike na kWh ter 
razčlenitev po dnevih;
(d) način izračuna stroškov;
(e) popusti, ki se priznajo odjemalcu, ter 
kdaj prenehajo veljati;
(f) pristojbine, ki jih bo moral plačati 
odjemalec ob morebitni zamenjavi 
dobavitelja.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo imeti možnosti razumeti svoj račun za energijo, da bodo lahko spremenili 
njeno porabo.  Komisija je v sodelovanju s skupinami potrošnikov pripravila model računa za 
energijo z navedenim povzetkom. Tako bodo potrošniki lahko hitro razumeli svoje račune.

Predlog spremembe 375
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] 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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog direktive
Priloga 7 - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
iz člena 10(1) vključujejo:

1. Nacionalne karte ogrevanja in hlajenja 
iz člena 10(1) vključujejo:

Or. fi

Predlog spremembe 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Priloga 7 - točka 1 - točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) opredelitev možnosti za dodatno 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, 
vključno s prenovo obstoječih in gradnjo 
novih obratov za proizvodnjo energije in 
industrijskih obratov ali drugih naprav, ki 
proizvajajo odpadno toploto;

e) opredelitev možnosti za dodatno 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, 
vključno z gradnjo novih obratov za 
proizvodnjo energije in industrijskih 
obratov ali drugih naprav, ki proizvajajo 
odpadno toploto;

Or. fi

Predlog spremembe 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Priloga 7 - točka 1 - točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) ocena prihranka primarne energije; h) ocena prihranka primarne ali končne
energije;

Or. fi
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Predlog spremembe 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Priloga 7 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Načrt je lahko po potrebi sestavljen iz 
več regionalnih ali lokalnih načrtov.

2. Karta ogrevanja in hlajenja je lahko po 
potrebi sestavljena iz več regionalnih ali 
lokalnih načrtov.

Or. fi

Predlog spremembe 380
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Priloga 7 - točka 3 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri oblikovanju mestnih prostorskih 
načrtov se zagotovi:

črtano

a) da so novi obrati za proizvodnjo 
toplotne električne energije in industrijski 
obrati, ki proizvajajo odpadno toploto, 
postavljeni na krajih, kjer se lahko pridobi 
največ razpoložljive odpadne toplote, da se 
zadosti sedanjim ali načrtovanim 
potrebam po ogrevanju in hlajenju;
b) da so nova stanovanjska območja ali
novi industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
postavljeni na krajih, kjer se bo čim 
večjemu delu potreb po toploti zadostilo z 
razpoložljivo odpadno toploto, kot je 
opredeljeno v nacionalnih načrtih 
ogrevanja in hlajenja. Da bi se zagotovilo 
optimalno ravnovesje med 
povpraševanjem in ponudbo v zvezi z 
ogrevanjem in hlajenjem, se pri 
prostorskih načrtih daje prednost 
postavitvi več industrijskih obratov na 
istem območju;
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c) da so obrati za proizvodnjo toplotne 
električne energije, industrijski obrati, ki 
proizvajajo odpadno toploto, sežigalnice 
odpadkov in drugi obrati za pridobivanje 
energije iz odpadkov povezani z lokalnim 
omrežjem za daljinsko ogrevanje ali 
hlajenje;
d) da so stanovanjska območja in 
industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
povezani z lokalnim omrežjem za 
daljinsko ogrevanje ali hlajenje.

Or. de

Obrazložitev

Določbe močno posegajo v prostorsko in regionalno načrtovanje držav članic in jih zato ne 
podpira navedena pravna podlaga, torej odstavek 2 člena 194 PDEU. Pravna podlaga zanje 
bi moral biti odstavek 2(b) člena 192 PDEU, tako da bi jih Svet lahko sprejel le soglasno.

Predlog spremembe 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Priloga 7 - točka 3 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) da so novi obrati za proizvodnjo toplotne 
električne energije in industrijski obrati, ki 
proizvajajo odpadno toploto, postavljeni na 
krajih, kjer se lahko pridobi največ 
razpoložljive odpadne toplote, da se 
zadosti sedanjim ali načrtovanim potrebam 
po ogrevanju in hlajenju;

a) prizadevanje, da so novi obrati za 
proizvodnjo toplotne električne energije in 
industrijski obrati, ki proizvajajo odpadno 
toploto, postavljeni na krajih, kjer se lahko 
pridobi največ razpoložljive odpadne 
toplote, da se zadosti sedanjim ali 
načrtovanim potrebam po ogrevanju in 
hlajenju;

Or. fi

Predlog spremembe 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog direktive
Priloga 7 - točka 3 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) da so nova stanovanjska območja ali 
novi industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
postavljeni na krajih, kjer se bo čim 
večjemu delu potreb po toploti zadostilo z 
razpoložljivo odpadno toploto, kot je 
opredeljeno v nacionalnih načrtih
ogrevanja in hlajenja. Da bi se zagotovilo 
optimalno ravnovesje med povpraševanjem 
in ponudbo v zvezi z ogrevanjem in 
hlajenjem, se pri prostorskih načrtih daje 
prednost postavitvi več industrijskih 
obratov na istem območju;

b) prizadevanje, da so nova stanovanjska 
območja ali novi industrijski obrati, ki pri 
svojem proizvodnem procesu porabljajo 
toploto, postavljeni na krajih, kjer se bo 
čim večjemu delu potreb po toploti 
zadostilo z razpoložljivo odpadno toploto, 
kot je opredeljeno v nacionalnih kartah
ogrevanja in hlajenja. Da bi se zagotovilo 
optimalno ravnovesje med povpraševanjem 
in ponudbo v zvezi z ogrevanjem in 
hlajenjem, se pri prostorskih načrtih daje 
prednost postavitvi več industrijskih 
obratov na istem območju;

Or. fi

Predlog spremembe 383
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 7 - točka 3 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) da so nova stanovanjska območja ali 
novi industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
postavljeni na krajih, kjer se bo čim 
večjemu delu potreb po toploti zadostilo z 
razpoložljivo odpadno toploto, kot je 
opredeljeno v nacionalnih načrtih 
ogrevanja in hlajenja. Da bi se zagotovilo 
optimalno ravnovesje med povpraševanjem 
in ponudbo v zvezi z ogrevanjem in 
hlajenjem, se pri prostorskih načrtih daje 
prednost postavitvi več industrijskih 
obratov na istem območju;

b) da so nova stanovanjska ali terciarna 
območja, nove javne ali terciarne stavbe
ali novi industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
postavljeni na krajih, kjer se bo čim 
večjemu delu potreb po toploti zadostilo z 
razpoložljivo odpadno toploto, kot je 
opredeljeno v nacionalnih načrtih 
ogrevanja in hlajenja. Da bi se zagotovilo 
optimalno ravnovesje med povpraševanjem 
in ponudbo v zvezi z ogrevanjem in 
hlajenjem, se pri prostorskih načrtih daje 
prednost postavitvi več industrijskih 
obratov na istem območju;

Or. en
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Predlog spremembe 384
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 7 - točka 3 - točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) da so stanovanjska območja in 
industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
povezani z lokalnim omrežjem za daljinsko 
ogrevanje ali hlajenje.

d) da so stanovanjska ali terciarna 
območja, javne ali terciarne stavbe in 
industrijski obrati, ki pri svojem 
proizvodnem procesu porabljajo toploto, 
povezani z lokalnim omrežjem za daljinsko 
ogrevanje ali hlajenje.

Or. en

Predlog spremembe 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Priloga 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. fi

Predlog spremembe 386
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 387
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga 8 - naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice za postavitev obratov za 
proizvodnjo toplotne električne energije in 
industrijskih obratov

Analiza stroškov in koristi

[se dopolni naknadno]

Or. en

Predlog spremembe 388
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga 8 - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Postavitev obratov za proizvodnjo 
toplotne električne energije iz člena 10(3) 
in (6):

črtano

V primeru točke rabe toplote z 
zmogljivostjo iz stolpca C ali možnosti za 
točke rabe toplote mora biti elektrarna 
postavljena vsaj na ustrezni razdalji iz 
stolpca A. Morebitne točke rabe toplote so 
opredeljene kot točke, za katere se lahko 
dokaže, da bi bila njihova postavitev 
razumna, na primer z gradnjo omrežja za 
daljinsko ogrevanje. Če se na primer 
lahko dokaže, da skupna toplotna 
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obremenitev presega 15 MW/km2, se z 
uporabo standardnih tehnik za 
ocenjevanje tako območje opredeli kot 
točka rabe toplote. Skupna vsota takšnih 
obremenitev na km2, ki jih je mogoče med 
seboj povezati, se oceni kot zmogljivost 
povpraševanja teh točk rabe toplote.
Razdalja A pomeni pot cevovoda, ki ni 
ravna črta, vzdolž katere inženirji na 
podlagi standardnih metod za 
ocenjevanje, kot je kalkuliranje stroškov, 
menijo, da bi bilo izvedljivo zgraditi 
ustrezno velik vodovodni cevovod po 
zmernih stroških. To izključuje ovire, kot 
so gorovja, mestna središča, zahtevna 
prečkanja rek ali morij itd.
Največja razdalja med predvidenim 
obratom za proizvodnjo električne 
energije in točko rabe toplote Električna 
zmogljivost elektrarne Predvidena letna 
poraba točke rabe toplote <100 km 
>1999* MWe >7500 TJ/leto <65 km >500 
>1875 TJ/leto <15 km >20 MW >50 
TJ/leto
*Nov obrat bo običajno deloval z 90-
odstotnim faktorjem obremenitve.

Or. en

Predlog spremembe 389
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga 8 - točka 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Postavitev industrijskih virov odpadne 
toplote iz člena 10(8).

črtano

Največja razdalja med predvidenimi 
industrijskimi obrati in točko rabe toplote 
Zmogljivost Predvidena letna poraba 
točke rabe toplote < 75 km> 75 MW(60–
70-odstotna obremenitev)> 1600 TJ/leto < 



AM\882705SL.doc 117/128 PE475.852v02-00

SL

60 km >50 MW pri 60-odstotnem faktorju 
obremenitve>1000 TJ/leto <25 km >50 
MW (>85-odstotni faktor obremenitve)> 
400 TJ/leto <15 km >20 MW >100 TJ/leto

Or. en

Predlog spremembe 390
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 391
Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Priloga 9 - točka b - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 
1 MWh. Nanaša se na neto proizvedeno 
električno energijo, ki se izmeri na mejah 
elektrarne in pošlje v omrežje.

Potrdilo o izvoru je standardne velikosti 
1 MWh. Nanaša se na bruto proizvedeno 
električno energijo.

Or. pl
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Predlog spremembe 392
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 393
Oreste Rossi

Predlog direktive
Priloga 10 - odstavek 1 - točka d - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) nepoimenski seznam obratov za 
rafiniranje nafte in plina, pri čemer se za 
vsak obrat navedejo naslednji podatki:

črtano

– povprečen letni vnos energije za obrat (v 
MWth);
– povprečna letna proizvodnja energije 
obrata (vsebnost energije mešanice goriv, 
v MWth);
– povprečna letna poraba surovin;
– vrsta obrata in uporabljena tehnologija;
– učinkovitost načrtovanja (teoretična);
– datum začetka obratovanja;
– datum zadnje obsežnejše prenove;
– povprečno letno število obratovalnih ur;
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– povprečna letna neto operativna 
učinkovitost.

Or. it

Sprememba v skladu s spremembo člena 11.

Obrazložitev

Predlog uredbe napačno primerja sektor rafiniranja s sektorjem za proizvajanje električne 
energije, kar je popolnoma neustrezno.

Predlog spremembe 394
János Áder

Predlog direktive
Priloga 10 - odstavek 1 - točka d - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) nepoimenski seznam obratov za 
rafiniranje nafte in plina, pri čemer se za 
vsak obrat navedejo naslednji podatki:

črtano

povprečen letni vnos energije za obrat (v 
MWth);
povprečna letna proizvodnja energije 
obrata (vsebnost energije mešanice goriv, 
v MWth);
povprečna letna poraba surovin;
vrsta obrata in uporabljena tehnologija;
učinkovitost načrtovanja (teoretična);
datum začetka obratovanja;
datum zadnje obsežnejše prenove;
povprečno letno število obratovalnih ur;
povprečna letna neto operativna 
učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 395
Richard Seeber
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Predlog direktive
Priloga 11 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Omrežne tarife natančno kažejo na 
prihranke električne energije in stroškov v 
omrežjih, dosežene na strani povpraševanja 
ter z ukrepi v zvezi z odzivom na 
povpraševanje in porazdeljenim 
pridobivanjem energije, vključno s 
prihranki zaradi zmanjševanja stroška
dobave ali naložb v omrežje in 
učinkovitejšega delovanja omrežja.

1. Omrežne tarife bi morale natančno
kazati na prihranke električne energije in 
stroškov v omrežjih, dosežene na strani 
povpraševanja ter z ukrepi v zvezi z 
odzivom na povpraševanje in 
porazdeljenim pridobivanjem energije, 
vključno s prihranki zaradi zmanjševanja 
stroška dobave ali naložb v omrežje in 
učinkovitejšega delovanja omrežja.

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 396
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga 11 - točka 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Urejanje omrežja in tarife omogočajo
upravljavcem omrežij, da zagotavljajo
sistemske storitve in sistemske tarife za 
ukrepe v zvezi z odzivom na 
povpraševanje, upravljanje povpraševanja 
in porazdeljeno pridobivanje energije na 
organiziranih trgih električne energije,
zlasti:

2. Urejanje omrežja in tarife spodbujajo
upravljavce omrežij, da promovirajo
sistemske storitve in sistemske tarife za 
ukrepe v zvezi z odzivom na 
povpraševanje, upravljanje povpraševanja 
in porazdeljeno pridobivanje energije na 
organiziranih trgih električne energije ob 
upoštevanju učinka stroškovne 
učinkovitosti glede na vrsto ciljnih 
odjemalcev (gospodinjstva, poslovni in 
industrijski).  Sistemske storitve 
vključujejo:



AM\882705SL.doc 121/128 PE475.852v02-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 397
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 11 - točka 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Urejanje omrežja in tarife omogočajo
upravljavcem omrežij, da zagotavljajo 
sistemske storitve in sistemske tarife za 
ukrepe v zvezi z odzivom na 
povpraševanje, upravljanje povpraševanja 
in porazdeljeno pridobivanje energije na 
organiziranih trgih električne energije, 
zlasti:

2. Urejanje omrežja in tarife bi moralo 
upravljavcem omrežij omogočiti, da 
zagotavljajo sistemske storitve in sistemske 
tarife za ukrepe v zvezi z odzivom na 
povpraševanje, upravljanje povpraševanja 
in porazdeljeno pridobivanje energije na 
organiziranih trgih električne energije, 
zlasti:

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 398
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive
Priloga 11 - točka 2 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) skladiščenje energije. črtano

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje storitev, kot je skladiščenje energije, med zakonsko določene dejavnosti 
upravljavcev omrežja lahko povzroči navzkrižje interesov. Treba je uvesti posebne ukrepe, da 
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bi preprečili promoviranje dejavnosti upravljavca omrežja za energetsko učinkovitost (na 
primer skladiščenje energije), kar bi lahko ogrozilo proces ločevanja dejavnosti, ki se je začel 
z Direktivo št. 2009/72/ES.

Predlog spremembe 399
Peter Liese

Predlog direktive
Priloga 11 - točka 2 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej določbi izraz „organizirani trgi 
električne energije“ vključuje proste trge in 
izmenjave električne energije za trgovanje 
z energijo, zmogljivostjo, storitvami 
izravnave in sistemskimi storitvami v vseh 
časovnih obdobjih, vključno s terminskim 
trgom ter trgovanjem za dan vnaprej in 
trgovanjem znotraj dneva.

Pri uvajanju ustrezne zmogljivosti 
regionalnega omrežja in drugih ukrepov 
za energetsko varnost bi bilo treba v celoti 
upoštevati potencial odziva na 
povpraševanje. V tej določbi izraz 
„organizirani trgi električne energije“ 
vključuje proste trge in izmenjave 
električne energije za trgovanje z energijo, 
zmogljivostjo, storitvami izravnave in 
sistemskimi storitvami v vseh časovnih 
obdobjih, vključno s terminskim trgom ter 
trgovanjem za dan vnaprej in trgovanjem 
znotraj dneva.

Or. en

Obrazložitev

Glede na pomen odziva na povpraševanje je treba okrepiti ta odstavek. Hkrati je treba izvesti 
oceno stroškovne učinkovitosti, da spodbujanje odziva na povpraševanje ne bi negativno 
vplivalo na katero koli vrsto ciljnih skupin. Poleg tega je treba dodatno opozoriti na 
industrijska skladišča.

Predlog spremembe 400
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 11 - točka 3 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na voljo so omrežne tarife v podporo 
dinamičnemu določanju cen za ukrepe v 

3. Na voljo bi morale biti omrežne tarife v 
podporo dinamičnemu določanju cen za 
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zvezi z odzivom na povpraševanje, ki jih 
sprejmejo končni odjemalci, vključno:

ukrepe v zvezi z odzivom na 
povpraševanje, ki jih sprejmejo končni 
odjemalci, vključno:

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 401
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 12 - odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operaterji prenosnega in distribucijskega 
sistema:

Operaterji prenosnega in distribucijskega 
sistema naj:

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 402
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 13 - naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni podatki, ki jih je treba vključiti 
v pogodbe za zagotavljanje prihranka 

Obseg
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energije, sklenjene z javnim sektorjem

Vsaj: pregled, opredelitev rešitev, 
dejavnosti (izvedba in vzdrževanje), 
ozaveščenost uporabnikov, sporočanje 
rezultatov;
Neobvezno: dela, naložbe, dobava 
primarne energije.
Minimalni podatki, ki jih je treba vključiti 
v pogodbe za zagotavljanje prihranka 
energije, sklenjene z javnim sektorjem

Or. en

Predlog spremembe 403
Richard Seeber

Predlog direktive
Priloga 13 - naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni podatki, ki jih je treba vključiti 
v pogodbe za zagotavljanje prihranka 
energije, sklenjene z javnim sektorjem

Minimalni podatki, ki bi jih bilo treba 
vključiti v pogodbe za zagotavljanje 
prihranka energije, sklenjene z javnim 
sektorjem

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 404
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 13 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jasen in pregleden seznam ukrepov za 
povečanje učinkovitosti, ki jih je treba 
izvajati.

Vsebina in metodologija energetskega 
pregleda

Jasen in pregleden seznam ukrepov za 
povečanje učinkovitosti, ki jih je treba 
izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 405
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 13 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zagotovljeni prihranki, ki jih je treba 
doseči z izvajanjem ukrepov iz pogodbe.

Zagotovljeni prihranki v celotnem času 
trajanja pogodbe, ki jih je treba doseči z 
izvajanjem ukrepov iz pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 406
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 13 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje in ključne točke pogodbe, pogoji 
in odpovedni rok.

Stopnja podpore in kakovosti, 
zagotovljene s pogodbo
Trajanje in ključne točke pogodbe, pogoji 
in odpovedni rok, z minimalnim trajanjem 
treh let.

Or. en
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Predlog spremembe 407
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 13 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jasen in pregleden prikaz finančnih vplivov 
projekta in porazdelitev deleža obeh strani 
pri doseženih denarnih prihrankih (tj. 
plačilo ponudniku storitve).

Jasen in pregleden prikaz finančnih vplivov 
projekta in porazdelitev deleža obeh strani 
pri doseženih denarnih prihrankih (tj. 
plačilo ponudnika storitve, dolžnost 
ponudnika storitve, da finančno povrne 
celotno razliko med dogovorjeno ravnjo 
porabe in dejansko porabo).

Or. en

Predlog spremembe 408
Vladko Todorov Panayotov

Predlog direktive
Priloga 13 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podrobni podatki o obveznostih 
posameznih pogodbenic.

Podrobne informacije o poročanju in 
komunikacijskih orodjih;
Podrobni podatki o obveznostih 
posameznih pogodbenic.

Or. en

Predlog spremembe 409
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Priloga 14- del 2 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošen okvir za dodatna poročila Splošen okvir za dodatne informacije
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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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 410
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Priloga 14- del 2 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poročila iz člena 19(2) zagotavljajo okvir 
za razvoj nacionalnih strategij za 
energetsko učinkovitost.

Dodatne informacije iz člena 19(1) 
zagotavljajo okvir za razvoj nacionalnih 
strategij za energetsko učinkovitost.

[Ta predlog spremembe velja za celotno 
Prilogo XIV(2). S sprejetjem bi bile 
potrebne ustrezne spremembe v celotni 
prilogi XIV(2)].

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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 

Predlog spremembe 411
Richard Seeber, Peter Liese

Predlog direktive
Priloga 14 - del 2 - točka 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. [...] 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 med več nezavezujočimi 
ukrepi. 


