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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Energetska učinkovitost je najučinkovitejši način zmanjševanja toplogrednih plinov in 
drugih emisij zaradi fosilnih goriv. Omogoča nam, da smo manj odvisni od uvoza energije, 
za kar EU trenutno na leto plačuje več kot 400 milijard EUR. Vlagamo v energetsko 
učinkovitost, manj plačujemo Rusiji in državam Organizacije držav izvoznic nafte ter 
vlagamo v evropske industrijske panoge. Od tega bi imela koristi zlasti mala in srednja 
podjetja, na primer monterji in gradbeni sektor. 

V prihodnjih letih bodo potrebne obsežne naložbe v energetsko infrastrukturo, na primer za 
proizvodne zmogljivosti in shranjevanje. To za naše gospodarstvo predstavlja velik izziv. Na 
podlagi energetske učinkovitosti lahko zmanjšamo stroške, saj za neuporabljeno energijo ne 
potrebujemo proizvodne zmogljivosti, shranjevanja ali omrežja. 

Skupni evropski pristop o energetski učinkovitosti bo zmanjšal stroške za energetsko 
učinkovite proizvode in storitve ter povečal poslovne priložnosti za industrijo na tem 
področju. Vzpostavitev trga za energetsko učinkovitost bi bila več kot koristna. Poleg tega nas 
k spodbujanju energetske učinkovitosti v Evropski uniji zavezuje Lizbonska pogodba (člen 
194(2)).

Cilj 20-odstotne energetske učinkovitosti so si voditelji držav enoglasno že zadali leta 2007. 
Glede na analizo Komisije nam bodo veljavni pravni okvir in ukrepi, ki so jih sprejele države 
članice, v pomoč le pri doseganju polovice tega cilja. Doseganje navedenega cilja pa je 
ključni element načrta za gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, zato je nujno 
potrebno dodatno ukrepanje. Predlog Komisije gre v pravo smer. Seveda je lahko kritizirati 
posamezne dele, vendar je treba pozdraviti predlog Komisije za rešitev problema. Če si 
nečesa ne upamo narediti, razlog ni težavnost tega; nekaj je težavno zato, ker si tega ne 
upamo narediti (Seneca).  Vsi, ki kritizirajo Komisijo, naj nemudoma predstavijo 
alternativne predloge, kako doseči zastavljeni cilj.

Osnutek mnenja je prvi poskus v tej smeri. Glavne spremembe so:

1. Okrepitev dvostopenjskega pristopa

Pripravljavec osnutka mnenja ne predstavlja zavezujočih ciljev, čeprav je Evropski 
parlament v preteklosti k temu nenehno pozival. Priporoča sprejetje dvostopenjskega pristopa 
Komisije, ki ga je treba okrepiti. Potrebna je metodologija na evropski ravni, zato da države 
članice ne bi neupravičeno zastavile prenizkih okvirnih ciljev. Predlagana metodologija 
temelji na modelu Komisije PRIMES iz leta 2007. Model vključuje različne razmere v 
posameznih državah članicah, na primer to, da morajo srednje- in vzhodnoevropske države 
odpraviti zaostalost v razvoju in zagotoviti gospodarsko rast. Na primer absolutni cilj 
zmanjšanja za Poljsko je le 5,5 % v primerjavi z letom 2007. Za nekatere države članice 
model predstavlja neznosno breme (npr. za Malto), za druge pa so cilji neupravičeno 
nizko zastavljeni (npr. za Latvijo). Zato bi bilo treba uvesti korekcijski faktor, ki bi 
upošteval gospodarske razmere v posamezni državi. Upoštevati je treba, da je cilj EU znaša le 
20 % normalnih vrednosti. absolutno zmanjšanje za evropsko sedemdvajseterico je v 
primerjavi z letom 2009 le 7,7 %. To pomeni, da cilj niti najmanj ni preambiciozen, temveč 
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precej realističen. Doseganje cilja EU 368,4 Mtoe prihranka je bistveno za verodostojnost EU 
in doseganje ključnih točk načrta za gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050. 

Države članice morajo sprejeti nacionalne akcijske načrte, ki morajo vsebovati več kot 
le lepe obljube.  Zato mora imeti Komisija pravico, da jih oceni in spremeni. Ti načrti bi 
morali vsebovati tudi ukrepe za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida.  

2. Večji poudarek na pobudah

Predlog Komisije ob pravilnem izvajanju vodi v številne pobude, na primer v okviru sistema 
za podpiranje energetskega varčevanja. Vendar mora biti precej bolj vidno, da želimo 
energetsko učinkovitost doseči ne zlasti z regulacijo posameznih državljanov ter malih in 
srednjih podjetij, temveč s pobudami. Pri tem so tudi potrebne pojasnitve, da nacionalne 
pobude ne bi veljale za nezakonito državno pomoč.  

3. Sistem za podpiranje energetskega varčevanja – trajnostni okvir za gospodarske 
akterje in državljane proti t. i. učinku stop-and-go 

Eden izmed največjih problemov je, da finančna podpora za ukrepe energetske učinkovitosti 
pogosto ni trajnostna in predvidljiva. Tržni udeleženci včasih nimajo dostopa do ustreznega 
programa v januarju, ker ni bil potrjen proračun, v septembru pa proračunska vrstica že 
poteče. To vpliva na vse partnerje in onemogoča dolgoročne naložbe na tem področju. Zato je 
Komisija pravilno predlagala sistem obveznega varčevanja z energijo, ki zagotavlja 
nenehen pritok denarja. Podobne sisteme so uspešno uvedle številne države EU, na 
primer Italija, Francija, Poljska, Združeno kraljestvo, Danska, Irska, in regija 
Flandrija. Tudi mnoge ameriške zvezne države uporabljajo podoben sistem. Člen 6 je 
problematičen, ker govori o obveznosti. Treba je pojasniti, da obveznost velja le za 
distributerje energije. Mala in srednja podjetja in povprečni državljan bodo imeli od pobud 
koristi. Zato pripravljavec osnutka mnenja predlaga, da se ime spremeni v sistem za 
podpiranje energetskega varčevanja.  

Odstavek 9 člena 6 predvideva klavzulo o neuporabi („opt-out“) za države članice. Da to ne bi 
bila vrzel, je treba zagotoviti, da države članice, ki se odločijo za to klavzulo, zagotavljajo 
enako nenehno in predvidljivo podporo za energetsko učinkovitost kot sistem Komisije 
podpiranja varčevanja z energijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Ker kaže, da se cilj te direktive, in 
sicer doseganje cilja povečanja energetske 
učinkovitosti Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek primarne energije do leta 2020, 
in vzpostavitev temelja za dodatno 
izboljšanje energetske učinkovitosti po 
letu 2020, v državah članicah ne bo 
dosegel, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi 
za energetsko učinkovitost, in ker se lahko 
bolje doseže na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. Skladno z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni 
za doseganje navedenega cilja.

(37) Ker kaže, da se cilj te direktive, in 
sicer doseganje cilja povečanja energetske 
učinkovitosti Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek primarne energije do leta 2020, 
in vzpostavitev temelja za dodatno 
izboljšanje energetske učinkovitosti po 
letu 2020, v državah članicah ne bo 
dosegel, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi 
za energetsko učinkovitost, in ker se lahko 
bolje doseže na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. Skupno ukrepanje na 
ravni Unije na področju energetske 
učinkovitosti bo zmanjšalo stroške 
energetsko učinkovitih proizvodov in 
storitev ter povečalo poslovne priložnosti 
za industrije, dejavne na področju 
energetske učinkovitosti. Pomembno bi 
bilo vzpostaviti enotni trg za energetsko 
učinkovite proizvode in storitve. Snovalci 
pogodb so vanje izrecno vključili 
energetsko učinkovitost, zato je treba na 
tem področju ukrepati. Skladno z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni 
za doseganje navedenega cilja.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice pri določitvi svojih 
ciljev glede energetske učinkovitosti 
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sledijo metodologiji iz Priloge Ia.

Or. en

Obrazložitev
Dvostopenjski pristop je lahko uspešen le, če se v direktivi opredeli evropska metodologija za 
določitev nacionalnih okvirnih ciljev. V nasprotnem primeru države članice težijo k preložitvi 
bremena na svoje sosede in cilj EU 20 % ne bo dosežen. Predlaga se tudi iskanje drugega 
pristopa, ki bi bolj temeljil energetski produktivnosti, kar pomeni potrošnja energije glede na 
gospodarske rezultate. To bi bilo treba upoštevati, če tak pristop pri določitvi nacionalnih 
ciljev ali morebitnih sektorskih ciljev ne bi ogrožal uresničevanje splošnega cilja EU.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) Komisija do 30. junija 2013 oceni, ali 
bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne energije, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. en

Obrazložitev
Ocenitev nacionalnega okvirnega cilja je treba pospešiti, da bi lahko Komisija sprejela 
potrebne ukrepe, če nacionalna prizadevanja ne bodo dosegla 20 %. Ni potrebna celotna 
ocena o izvajanju direktive, ker ta del obravnava le nacionalne cilje. 
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice vzpostavijo nacionalni 
mehanizem o skupnem prizadevanju za 
doseganje 3-odstotnega cilja za javne 
stavbe. Pri vzpostavitvi tega mehanizma 
upoštevajo finančne vire regionalnih in 
lokalnih organov ter konkretne možnosti 
obnove omenjenih stavb. Podpirajo svoje 
regionalne in lokalne organe, na primer z 
izboljšanjem dostopa do financiranja s 
strani tretje stranke („contracting“) ter 
znotraj samega organa („intracting“).

Or. en

Obrazložitev
3-odstotni cilj za javne stavbe velja ne le za stavbe v državni lasti, temveč tudi za tiste, ki so v 
lasti organov na regionalni in lokalni ravni. Ta cilj bi lahko bil težko uresničljiv, na primer za 
občine, zato morajo države članice, ki so ta cilj sprejele na evropskem vrhunskem srečanju 
spomladi 2011, sprejeti svojo odgovornost in občinam pomagati pri doseganju tega cilja. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 a
Okvirni dolgoročni cilji

Dolgoročni okvirni cilji Unije glede 
energetske učinkovitosti so 33,3 % do leta 
2030, po tem 46,6 % do leta 2040, nato 
60 % do leta 2050, izraženi kot absolutna 
raven zmanjšanja potrošnje primarne 
energije.

Or. en
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Obrazložitev

Leto 2020 bo tu zelo kmalu. Poslovni subjekti potrebujejo varnosti z vidika dolgoročnega 
načrtovanja. Za uresničitev našega cilja 80–95-odstotnega zmanjšanja CO2 je pomembno 
povečanje delež obnovljivih virov v mešanici energetskih virov in nadaljnje izboljšanje 
energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistemi obveznosti energetske 
učinkovitosti

Sistemi podpiranja energetskega 
varčevanja
Ta sprememba se vlaga za celotno 
besedilo. Za sprejetje tega predloga bo 
treba ustrezno spremeniti celotno 
besedilo.)

Or. en

Obrazložitev
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

manj kot ekvivalent 200 GWh energije na 
leto ali zaposlujejo manj kot 50 oseb ali 
njihov letni promet oziroma letna bilančna 
vsota ne presega 8 000 000 EUR. Energija, 
proizvedena za lastno rabo, ne šteje v okvir 
navedenih omejitev. Energija, proizvedena 
za lastno rabo, ne šteje v okvir navedenih 
omejitev.

Or. en

Obrazložitev
Predlog Komisije bi lahko ustvaril pretirano upravno breme za mala in srednja podjetja, zato 
je treba mejne vrednosti povišati. Mejne vrednosti se približajo obstoječim sistemom v 
državah članicah. 

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, sprejeti v okviru tega odstavka, 
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zagotovijo zanesljivost enakovrednega 
načrtovanja glede sistemov za podpiranje 
energetskega varčevanja za vse 
udeležence na trgu. Spodbude za 
energetsko učinkovitost morajo biti 
zagotovljene ne glede na letne spremembe 
v proračunu, nenehno in dolgoročno, po 
potrebi na degresiven način.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da alternativa sistemu za podpiranje energetskega varčevanja ne bo le 
vrzel. Zagotavljati mora dodatne prihranke energije in enako stabilnost finančnih pobud kot 
sistemi za podpiranje energetskega varčevanja. Velika prednost sistemov za podpiranje 
energetskega varčevanja je, da bo vsako leto na voljo reden priliv denarja za podpiranje 
naložb v energetsko učinkovitost. Vsaka alternativa mora zagotoviti enak rezultat.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice malim in srednjim 
podjetjem, po potrebi pa tudi 
gospodinjstvom, zagotovijo spodbude in 
finančno podporo, na primer znižanje 
davka ali subvencije, da bi v celoti ali 
delno krila stroškov energetskega 
pregleda, izvajala sisteme gospodarjenja z 
energijo, izvajala ocene stroškov 
življenjskega cikla obratov, ki uporabljajo 
energijo, ali izvajala priporočila 
energetskega pregleda ali zmanjšala svojo 
energetsko odvisnost.

Or. en

Obrazložitev
Bolj bi morali poudariti načelo spodbud. Če se izpodbija upravičenost spodbude kot državne 
pomoči, je dokazno breme na Komisiji in ne na državi članici, ki želi dati spodbudo. 
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko omogočijo povezavo 
do omrežja zlasti za električno energijo, 
proizvedeno v mali in mikro soproizvodnji 
z visokim izkoristkom.

Države članice lahko omogočijo povezavo 
do omrežja zlasti za električno energijo, 
proizvedeno v mali in mikro soproizvodnji 
z visokim izkoristkom. Pri napravah za 
mikro soproizvodnjo, ki jih vgradijo 
posamezni državljani, ustrezni organi 
upoštevajo možnost zamenjave dovoljenj s 
preprostimi obvestili – postopek vgradnje 
in obveščanja– ustreznemu organu.

Or. en

Obrazložitev
Namen tega predloga spremembe je odprava nepotrebnih administrativnih postopkov, ki 
veljajo za mikro soproizvodnjo, vgrajeno pri zasebnikih, ter tako spodbujanje razvoja te 
tehnologije.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
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 
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. 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 obsežno razširjajo 
informacije o najučinkovitejših navadah 
za varčevanje z energijo.

Or. en

Obrazložitev
Obveščanje in usposabljanje sta bistvena elementa za povečanje energetske učinkovitosti. 
Države članice se tej odgovornosti ne bi smele izogibati. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 14 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) odpravo regulativnih in 
neregulativnih ovir pri uporabi 
pogodbenega zagotavljanja prihranka 
energije in drugih dogovorih ali storitvah 
o financiranju s strani tretje osebe, 
povezanih s prihrankom energije;

Or. en



PA\880458SL.doc 13/16 PE472.304v02-00

SL

Obrazložitev
Pogodbeno financiranje in drugi načini financiranja s strani tretje stranke so pomembni 
načini zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Tretja stranka so sprejela odgovornost za 
potrebno investiranje (vključno s tveganjem) ter bo imela deloma koristi od prihrankov. 
Odpraviti je treba ovire za te inovativne instrumente financiranja. 

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 a
Skladi in mehanizmi financiranja

1. Države članice lahko brez poseganja v 
člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ustanovijo enega ali več 
skladov za podporo izvajanja programov 
in ukrepov ter za pospeševanje razvoja 
trga za ukrepe izboljšanja energetske 
učinkovitosti. Takšni ukrepi lahko 
zajemajo spodbujanje energetskega 
pregleda in finančnih instrumentov za 
varčevanje z energijo. Sklad lahko vsebuje 
na primer prihodke iz dražb v okviru 
sistema trgovanja z emisijami.
2. Ko skladi podpirajo izvajanje ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti, se 
kot pogoj za dostop do sredstev iz skladov 
določi dejansko doseganje energetskih 
prihrankov ali izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Takšni dosežki se dokažejo 
na ustrezen način, na primer z 
energetskimi izkaznicami za stavbe ali 
energijskimi oznakami za proizvode.

Or. en

Obrazložitev

Finančne spodbude so bistveni instrument za spodbujanje energetske učinkovitosti in države 
članice bi bilo treba spodbujati, da ga uporabljajo. Dokazno breme v primeru morebitne 
državne pomoči bi moralo biti na generalnemu direktoratu za konkurenco in ne na državah 
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članicah. Prihodki iz sistema trgovanja z emisijami so za države članice potencialni vir 
sredstev.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 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 do 31. decembra 2013 
Komisiji predložijo nacionalne načrte za 
doseganje energetske učinkovitosti, v 
katerih opišejo, kako nameravajo doseči 
nacionalne cilje glede 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 akcijskih 
načrtov za doseganje energetske 
učinkovitosti. 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 pripravi okvirno predlogo za 
dodatna poročila najpozneje do 
1. januarja 2014. Predloga se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 20(2). Dodatna poročila v vsakem 
primeru vključujejo podatke iz 
Priloge XIV.

Komisija pripravi okvirno predlogo za 
dodatna poročila najpozneje do 
30. septembra 2013. Predloga se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz 
člena 20(2). Dodatna poročila v vsakem 
primeru vključujejo podatke iz 
Priloge XIV. Države članice pri 
oblikovanju nacionalnih načrtov za 
doseganje energetske učinkovitosti 
upoštevajo stroškovno učinkovite ukrepe 
za doseganje energetske učinkovitosti in 
tveganje selitve virov ogljikovega dioksida. 

Or. en

Obrazložitev

Dvostopenjski pristop je lahko uspešen le, če države članice Komisiji zagotovijo informacije o 
tem, kako nameravajo doseči svoje nacionalne okvirne cilje. Če predlogi niso dovolj 
ambiciozni, jih lahko Komisija spremeni. Obravnavati je treba tudi stroškovno učinkovite 
ukrepe, da bi preprečili selitev virov ogljikovega dioksida. V nasprotnem primeru države 
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članice težijo k preložitvi bremena na energetsko intenzivno industrijo in ne obravnavajo 
ukrepov, za katere so pristojne, na primer spodbud za zasebni gradbeniški sektor. 

Predlog spremembe 16

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 2013
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
oceno iz člena 3(2) ter do 
30. septembra 2013 pripravi zakonodajni 
predlog, v katerem so opredeljeni obvezni 
nacionalni cilji, če ocena pokaže 
neizpolnitev cilja Unije za več kot 1 %.

Or. en

Obrazložitev
Pojasniti je treba, pod kakšnimi pogoji se bo izvajala druga stopnja dvostopenjskega 
pristopa.  

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia
Metodologija za izračun nacionalnih 
ciljev povečanja energetske učinkovitosti
Države članice pri določitvi nacionalnih 
ciljev povečanja energetske učinkovitosti 
upoštevajo spodaj navedeno metodologijo. 
Izhodišče za napoved porabe primarne 
energije leta 2020 je model Primes 2007. 
Metodologija:
Izhodiščna napoved prihrankov za leto 
2020 na podlagi modela Primes 2007
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Lahko se uporabijo naslednji korekcijski 
faktorji. Cilji zmanjšanja v absolutnem 
smislu v primerjavi z njihovo ravnjo 
porabe 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),
– za nobeno državo ne presega 20 %,
– znaša najmanj 8 % za države, ki niso 
upravičene do kohezijskega sklada (EU-
27 minus C15),
– znaša najmanj 5 % za države, ki so 
upravičene do kohezijskega sklada (C15),
– ne pomeni absolutno povečanje porabe 
energije za več kot 5 %.
__________________
1Države skupine L9 so Bolgarija, 
Romunija, Latvija, Poljska, Estonija, 
Madžarska, Litva, Slovaška in Češka 
republika, glej Evrostat, Statistics in 
Focus, 16/2001.
2Države C15 so države skupine L9 ter 
Slovenija, Portugalska, Malta, Grčija, 
Ciper in Španija.

Or. en

Obrazložitev

Pri določitvi nacionalnih okvirnih ciljev je treba upoštevati normalno delovanje. Država 
članica z nizkim življenjskim standardom in visoko gospodarsko rastjo mora 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.


