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Predlog spremembe 120
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 121
Herbert Reul

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 4

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju obrazloženega 
mnenja/obrazloženih mnenj o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ga 
je v okviru Protokola št. 2 predložil(-a) 
[ime(-na) zbornic(-e)/parlamenta/-tov] in v 
katerem trdi, da se osnutek zakonodajnega 
akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

ob upoštevanju obrazloženega 
mnenja/obrazloženih mnenj o uporabi 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ga 
je v okviru Protokola št. 2 predložil(-a) 
[ime(-na) zbornic(-e)/parlamenta/-tov] in v 
katerem je izražen močan dvom glede 
skladnosti zakonodajnega akta z načelom 
subsidiarnosti,

Or. de

Obrazložitev

Obrazložena mnenja nacionalnih parlamentov je treba upoštevat in tudi jasno označiti.

Predlog spremembe 122
Herbert Reul

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– po posredovanju osnutka zakonodajnega – po posredovanju osnutka zakonodajnega 
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akta nacionalnim parlamentom, akta nacionalnim parlamentom in po 
upoštevanju deloma pomembnih 
pomislekov glede skladnosti načela 
sorazmernosti in subsidiarnosti, izraženih 
v obrazloženem mnenju,

Or. de

Predlog spremembe 123
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Unija se srečuje z velikimi izzivi, ki so 
nenazadnje povezani z velikim dvomom do 
plina iz skrilavcev, zavračanjem uvoza 
naftnih proizvodov, pridobljenih iz 
oljnega peska, in prenehanjem uporabe 
domačega premoga ter posledično večjo 
odvisnostjo od uvoza energije iz 
nestabilnih tretjih držav ter 
pomanjkanjem energetskih virov.
Energetska učinkovitost je eden od več 
koristnih instrumentov, za obravnavanje 
teh izzivov, ker je primerna za ločitev 
gospodarske rasti od povečanega 
povpraševanja po energiji. S prehodom na 
energetsko učinkovitejše gospodarstvo se 
mora pospešiti tudi razširjanje inovativnih 
tehnoloških rešitev, pri čemer se prednost 
ne sme dajati posameznim proizvajalcem 
ali ponudnikom, in izboljšati 
konkurenčnost industrije v Uniji, s čimer se 
bo spodbudila gospodarska rast in se bodo 
ustvarila visokokakovostna delovna mesta 
v več sektorjih, povezanih z energetsko 
učinkovitostjo.

Or. de
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Predlog spremembe 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Ani Podimata (Anni 
Podimata)

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Unija se srečuje z novimi izzivi, ki so 
posledica večje odvisnosti od uvoza 
energije in omejenih energetskih virov, ter 

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

potrebo po omejitvi podnebnih sprememb 
in odpravi gospodarske krize. Energetska 
učinkovitost je pomembno sredstvo za 
obravnavanje teh izzivov, ne da bi ovirali 
gospodarske dejavnosti. Izboljšuje 
zanesljivo oskrbo Unije, ker zmanjšuje 
porabo primarne energije in uvoz energije. 
Stroškovno učinkovito prispeva k 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in 
tako tudi k ublažitvi podnebnih sprememb. 
S prehodom na energetsko učinkovitejše 
gospodarstvo se mora pospešiti tudi 
razširjanje inovativnih tehnoloških rešitev 
in izboljšati konkurenčnost industrije v 
Uniji, s čimer se bo spodbudila 
gospodarska rast in se bodo ustvarila 
visokokakovostna delovna mesta v več 
sektorjih, povezanih z energetsko 
učinkovitostjo.

Or. en

Predlog spremembe 126
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Doseganje teh ciljev mora upoštevati 
mednarodno konkurenčnost Unije.
Učinkovitost pri uresničevanju je nujno 
potrebna. Upravno breme za javni sektor 
in zasebno gospodarstvo je treba omejiti 
na minimum. Zlasti v času zaostrenih 
razmer na področju javnih financ morajo 
stroški ostati dolgoročno vzdržni. Treba je 
preprečiti deindustrializacijo Unije, če 
treba tudi z obdavčitvijo uvoza iz tretjih 
držav, katerih podjetja ne izpolnjujejo 
pogojev v zvezi s prihranki energije in 
energetsko učinkovitostjo. Obveznosti iz te 
direktive ne smejo imeti za posledico 
povečevanja energetske revščine 
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prebivalstva Unije.

Or. de

Obrazložitev

Zastavljeni cilji iz te direktive se nenazadnje lahko dosežejo samo, če se ohrani mednarodno 
konkurenčnost EU ter če začetni stroški, vključno z upravnim bremenom, za države, 
gospodarstvo in državljane ostanejo na razumljivi ravni.

Predlog spremembe 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Paul Rübig, Werner Langen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020.

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020 ali izboljšanje energetske 
intenzivnosti Unije na 104 tone 
ekvivalenta nafte na milijon evrov bruto 
domačega proizvoda, izraženega v cenah 
iz leta 2005. Ta direktiva pomeni skupaj s 
številnimi obstoječimi zakonodajnimi 
ukrepi (kot je sistem trgovanja z 
emisijami, direktiva o obnovljivih virih 
energije, direktiva o okoljsko primerni 
zasnovi izdelkov itd.), pomemben 
instrument za dosego tega cilja.

Or. en
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Predlog spremembe 128
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020.

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. Zmanjšanje porabe primarne 
energije v Uniji za 20 % do leta 2020 
ustreza absolutnemu zmanjšanju porabe 
primarne energije za 368 milijonov Mtoe 
leta 2020 ali dosegljivi intenzivnosti 
energije v višini 104 Mtoe na milijon EUR 
BDP, kar zopet ustreza povečanju 
energetske učinkovitosti v višini 37 %.

Or. de

Predlog spremembe 129
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020.

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po 20-odstotnem 
povečanju energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se bo do leta 2020 dosegel cilj 
optimalnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji v primerjavi z napovedmi.
To bi lahko pomenilo, da bi se leta 2020 
skupna poraba primarne energije v vsej 
Uniji zmanjšala za 368 Mtoe, upoštevati 
pa je treba tudi razlike v porabi energije v 
posameznih državah članicah; pomembna 
je tudi njihova raznolika mešanica 
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energetskih virov.

Or. pl

Obrazložitev

Potreba po 20-odstotnem zmanjšanju porabe energije v EU ne pomeni, da mora biti to 
zmanjšanje sorazmerno v vseh državah članicah: v nekaterih je lahko večje, v drugih pa 
manjše.

Predlog spremembe 130
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 20201.

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo skupaj z 
drugimi ukrepi (med drugim ETS, 
povečana uporaba obnovljivih virov 
energije, EcoDesign) dosegel cilj 20-
odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020. Ta cilj je treba prilagoditi 
gospodarskim gibanjem ustrezno.1

______________ _____________

Napovedi iz leta 2007 kažejo, da bo poraba 
primarne energije leta 2020 znašala 
1 842 Mtoe. Z zmanjšanjem za 20 % bi 
bila leta 2020 poraba 1 474 Mtoe, kar 
pomeni zmanjšanje za 368 Mtoe v 
primerjavi z napovedmi.

1 Napovedi iz leta 2007 kažejo, da bo 
poraba primarne energije leta 2020 znašala 
1 842 Mtoe. Z zmanjšanjem za 20 % bi 
bila leta 2020 poraba 1 474 Mtoe, kar 
pomeni zmanjšanje za 368 Mtoe v 
primerjavi z napovedmi. To bi ustrezalo 
cilju energetske učinkovitosti v višini 104 
Mtoe primarne energije na milijon eurov.

Or. de
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Predlog spremembe 131
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020.

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. Četudi Svet ni predvidel, da 
sprejme sklep o določitvi absolutnega in 
zavezujočega cilja, bi to ustrezalo 
zmanjšanju porabe primarne energije v 
Uniji za 368 Mtoe leta 2020.

Or. de

Predlog spremembe 132
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020.

(2) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 8. in 9. marca 2007 je bila 
poudarjena potreba po večji energetski 
učinkovitosti v Uniji, da se bo dosegel cilj 
20-odstotnega zmanjšanja porabe primarne 
energije v Uniji do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi. To pomeni zmanjšanje porabe 
primarne energije v Uniji za 368 Mtoe 
leta 2020 in skupno porabo primarne 
energije v Uniji v višini 1474 Mtoe leta 
2020.

Or. en
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Predlog spremembe 133
Vicky Ford

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Za namene izračunavanja prihranka 
iz energetske učinkovitosti se upošteva, da 
je 20-odstotni cilj EU, ki naj bi znašal 368 
milijonov ton prihranka energije pri 
ekvivalentih nafte, mogoče izraziti tudi kot 
energetsko intenzivnost 104 ton 
ekvivalenta nafte na milijon evrov BDP 
(2005EUR) v letu 2020. To je mogoče 
razčleniti tako: 139 ton ekvivalenta nafte 
na milijon EUR vrednosti, ki jo doda 
panoga v letu 2020 (v primerjavi s 160 v 
letu 2009) ter 269 Mtoe prihranka 
energije v preostalih sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Podatki Evropske komisije. 

Predlog spremembe 134
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Ob upoštevanju, da to ustreza 
povečanju učinkovitosti proizvodnje 
električne energije za 37 % v primerjavi z 
letom 2005.

Or. de
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Predlog spremembe 135
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 17. junija 2010 je bil cilj 
povečanja energetske učinkovitosti potrjen 
kot eden od krovnih ciljev nove strategije 
Unije za delovna mesta ter pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (strategija 
Evropa 2020). V okviru tega procesa in z 
namenom izvajanja cilja na nacionalni 
ravni morajo države članice v 
poglobljenem dialogu s Komisijo določiti 
nacionalne cilje in v svojih nacionalnih 
programih reform navesti, kako jih 
nameravajo uresničiti.

(3) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 17. junija 2010 je bil cilj 
povečanja energetske učinkovitosti potrjen 
kot eden od krovnih ciljev nove strategije 
Unije za delovna mesta ter pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (strategija 
Evropa 2020). V okviru tega procesa in z 
namenom izvajanja cilja na nacionalni 
ravni morajo države članice v 
poglobljenem dialogu s Komisijo določiti 
nacionalne cilje in v svojih nacionalnih 
programih reform navesti, kako jih 
nameravajo uresničiti. Komisija mora pri 
tem paziti, da se pri uresničevanju ciljev 
doseže približevanje energetske 
učinkovitosti med državami članicami EU 
ter da posamezne države članice ne 
napredujejo same in se zaradi tega razlike 
znotraj EU še zaostrijo.

Or. de

Predlog spremembe 136
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 17. junija 2010 je bil cilj 
povečanja energetske učinkovitosti potrjen 
kot eden od krovnih ciljev nove strategije 
Unije za delovna mesta ter pametno, 
trajnostno in vključujočo rast (strategija 
Evropa 2020). V okviru tega procesa in z 
namenom izvajanja cilja na nacionalni 

(3) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 17. junija 2010 je bil cilj 
dejanskega povečanja energetske 
učinkovitosti na podlagi kazalnikov na 
enoto, na primer na prebivalca, potrjen 
kot eden od krovnih ciljev nove strategije 
Unije za delovna mesta ter pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, ki temelji na 
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ravni morajo države članice v 
poglobljenem dialogu s Komisijo določiti 
nacionalne cilje in v svojih nacionalnih 
programih reform navesti, kako jih 
nameravajo uresničiti.

inovacijah (strategija Evropa 2020). V 
okviru tega procesa in z namenom 
izvajanja cilja na nacionalni ravni morajo 
države članice v poglobljenem dialogu s 
Komisijo določiti nacionalne sektorske 
cilje in v svojih nacionalnih programih 
reform navesti, kako jih nameravajo 
uresničiti.

Or. pl

Obrazložitev

Trajnostna rast energetske učinkovitosti je mogoča le z izvajanjem inovativnih tehnologij, ne 
pa z neposrednim omejevanjem porabe energije.

Predlog spremembe 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Ani Podimata (Anni 
Podimata)

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Cilje povečanja energetske 
učinkovitosti je mogoče najbolje doseči 
tako, da se k sodelovanju pritegne kolikor 
je mogoče veliko javnih in zasebnih 
strani. To bo povzročilo velik vzvodni 
učinek, ustvarilo delovna mesta in 
prispevalo h okolju prijaznejši rasti na 
poti k oblikovanju konkurenčne in 
trajnostne Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 138
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Sporočilo Komisije Energija 2020 
energetsko učinkovitost postavlja v 
središče energetske strategije EU za 
leto 2020 in poudarja potrebo po novi 
strategiji za energetsko učinkovitost, ki bo 
vsem državam članicam omogočila, da 
rabo energije ločijo od gospodarske rasti.

(4) Sporočilo Komisije Energija 2020 
energetsko učinkovitost navaja kot eno od 
prednostnih nalog energetske strategije 
EU za leto 2020 in poudarja potrebo po 
novi strategiji za energetsko učinkovitost, 
ki bo vsem državam članicam omogočila, 
da rabo energije ločijo od gospodarske 
rasti.

Or. de

Predlog spremembe 139
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(5) Evropski parlament je v resoluciji z dne 
15. decembra 2010 o pregledu akcijskega 
načrta o energetski učinkovitosti pozval 
Komisijo, naj v revidiran akcijski načrt o 
energetski učinkovitosti vključi ukrepe za 
zapolnitev te domnevne vrzeli in 
uresničitev splošnega cilja glede 
energetske učinkovitosti v EU do 
leta 2020. Novejši podatki in spoznanja 
dokazujejo, da je vrzel bistveno manjša, 
kot se je domnevalo v sredini leta 2011.

Or. de

Predlog spremembe 140
Daniel Caspary

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

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

(5) Evropski parlament je v resoluciji z dne 
15. decembra 2010 o pregledu akcijskega 
načrta o energetski učinkovitosti pozval 
Komisijo, naj v revidiran akcijski načrt o 
energetski učinkovitosti vključi ukrepe za 
zapolnitev te vrzeli in uresničitev 
splošnega cilja glede energetske 
učinkovitosti v EU do leta 2020; ta vrzel 
znaša sedaj približno 204 Mtoe od 368 
Mtoe ciljnih prihrankov.

Or. de

Predlog spremembe 141
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 142
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ena od vodilnih pobud iz strategije 
Evropa 2020 je vodilna pobuda za Evropo, 
gospodarno z viri, ki jo je Komisija 
sprejela 26. januarja 2011. V njej je 
energetska učinkovitost opredeljena kot 
bistven dejavnik pri zagotavljanju trajnosti 
rabe energetskih virov.

(6) Ena od vodilnih pobud iz strategije 
Evropa 2020 je vodilna pobuda za Evropo, 
gospodarno z viri, ki jo je Komisija 
sprejela 26. januarja 2011. V njej je 
energetska učinkovitost opredeljena kot 
bistven dejavnik pri zagotavljanju trajnosti 
rabe energetskih virov in varovanju 
konkurenčnosti EU.

Or. ro

Predlog spremembe 143
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ena od vodilnih pobud iz strategije 
Evropa 2020 je vodilna pobuda za Evropo, 
gospodarno z viri, ki jo je Komisija 
sprejela 26. januarja 2011. V njej je 
energetska učinkovitost opredeljena kot 
bistven dejavnik pri zagotavljanju trajnosti 
rabe energetskih virov.

(6) Ena od vodilnih pobud iz strategije 
Evropa 2020 je vodilna pobuda za Evropo, 
gospodarno z viri, ki jo je Komisija 
sprejela 26. januarja 2011. V njej je 
energetska učinkovitost opredeljena kot 
bistven dejavnik pri zagotavljanju trajnosti 
rabe energetskih in drugih virov.

Or. de

Predlog spremembe 144
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 4. februarja 2011 je bilo 
priznano, da se cilj povečanja energetske 
učinkovitosti EU ne uresničuje po načrtih 

(7) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 4. februarja 2011 je bilo 
priznano, da se cilj povečanja energetske 
učinkovitosti EU ne uresničuje po načrtih 
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ter da je potrebno odločno ukrepanje, da bi 
se izkoristil velik potencial za večjo 
energetsko varčnost stavb, prometa, 
proizvodov in procesov.

ter da je potrebno odločno ukrepanje, da bi 
se izkoristil velik potencial za večjo 
energetsko varčnost stavb in prometa z 
učinkovitejšo rabo virov v teh sektorjih na 
podlagi proizvodov in tehnoloških 
procesov z nizko porabo energije, 
vključno z učinkovitimi postopki pretvorbe 
v energetskem sektorju.

Or. pl

Obrazložitev

Trajnostna rast energetske učinkovitosti je mogoča le z izvajanjem inovativnih tehnologij, ne 
pa s samodejnim omejevanjem porabe energije.

Predlog spremembe 145
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 4. februarja 2011 je bilo 
priznano, da se cilj povečanja energetske 
učinkovitosti EU ne uresničuje po načrtih 
ter da je potrebno odločno ukrepanje, da bi 
se izkoristil velik potencial za večjo
energetsko varčnost stavb, prometa, 
proizvodov in procesov.

(7) V sklepih predsedstva Evropskega 
sveta z dne 4. februarja 2011 je bilo 
priznano, da se cilj povečanja energetske 
učinkovitosti EU ne uresničuje po načrtih 
ter da je potrebno odločno ukrepanje, da bi 
se izkoristil velik potencial za povečanje 
energetske učinkovitosti v stavbah, 
prometu, proizvodih in procesih.

(Ta sprememba velja za celotno besedilo v 
zvezi z „energetsko varčnostjo“. Za 
sprejetje tega predloga bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 146
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Komisija je 8. marca 2011 sprejela 
Načrt za energetsko učinkovitost 2011. V 
njem je potrjeno, da Unija ne bo dosegla 
svojega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti. Da bi se to preprečilo, je bilo 
določena vrsta politik in ukrepov za 
energetsko učinkovitost, ki zadevajo 
celotno energetsko verigo, vključno s 
proizvodnjo, prenosom in distribucijo 
energije, vodilno vlogo javnega sektorja pri 
energetski učinkovitosti, stavbe in naprave, 
industrijo ter potrebo po krepitvi vloge 
končnih odjemalcev pri upravljanju 
njihove porabe energije. Hkrati je bila v 
beli knjigi o prometu, ki je bila sprejeta 
28. marca 2011, obravnavana energetska 
učinkovitost v prometnem sektorju. Zlasti 
v pobudi št. 26 bele knjige se poziva k 
ustreznim standardom za emisije CO2, ki 
jih ustvarjajo vozila pri vseh načinih 
prevoza, in po potrebi k dopolnitvi teh 
standardov z zahtevami za energetsko 
učinkovitost, ki bodo zajele vse vrste 
pogonskih sistemov.

(8) Komisija je 8. marca 2011 sprejela 
Načrt za energetsko učinkovitost 2011. V 
njem je potrjeno, da Unija ne bo dosegla 
svojega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti. Da bi se to preprečilo, je bilo 
določena vrsta politik in ukrepov za 
energetsko učinkovitost, ki zadevajo 
celotno energetsko verigo, vključno s 
proizvodnjo, prenosom in distribucijo 
energije, vodilno vlogo javnega sektorja pri 
energetski učinkovitosti, stavbe in naprave, 
industrijo ter potrebo po krepitvi vloge 
končnih odjemalcev pri upravljanju 
njihove porabe energije. V načrtu je bilo 
navedeno, da bo Komisija  leta 2013 
zagotovila oceno pridobljenih rezultatov 
in ali bodo programi skupaj dosegli 
evropski cilj 20-odstotnega zmanjšanja, 
ter da bo Komisija predlagala pravno 
zavezujoče nacionalne cilje za leto 2020, 
če bo pregled pokazal, da splošni cilj EU 
verjetno ne bo dosežen.

Or. en

Predlog spremembe 147
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Komisija je 8. marca 2011 sprejela 
Načrt za energetsko učinkovitost 2011. V 
njem je potrjeno, da Unija ne bo dosegla 
svojega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti. Da bi se to preprečilo, je bilo 
določena vrsta politik in ukrepov za 
energetsko učinkovitost, ki zadevajo 
celotno energetsko verigo, vključno s 

(8) Komisija je 8. marca 2011 sprejela 
Načrt za energetsko učinkovitost 2011. V 
njem je potrjeno, da Unija verjetno ne bo 
dosegla svojega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti. Da bi se to preprečilo, je bilo 
določena vrsta politik in ukrepov za 
energetsko učinkovitost, ki zadevajo 
celotno energetsko verigo, vključno s 
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proizvodnjo, prenosom in distribucijo 
energije, vodilno vlogo javnega sektorja pri 
energetski učinkovitosti, stavbe in naprave, 
industrijo ter potrebo po krepitvi vloge 
končnih odjemalcev pri upravljanju 
njihove porabe energije. Hkrati je bila v 
beli knjigi o prometu, ki je bila sprejeta 
28. marca 2011, obravnavana energetska 
učinkovitost v prometnem sektorju. Zlasti 
v pobudi št. 26 bele knjige se poziva k 
ustreznim standardom za emisije CO2, ki 
jih ustvarjajo vozila pri vseh načinih 
prevoza, in po potrebi k dopolnitvi teh 
standardov z zahtevami za energetsko 
učinkovitost, ki bodo zajele vse vrste 
pogonskih sistemov.

proizvodnjo, prenosom in distribucijo 
energije, vodilno vlogo javnega sektorja pri 
energetski učinkovitosti, stavbe in naprave, 
industrijo ter potrebo po krepitvi vloge 
končnih odjemalcev pri upravljanju 
njihove porabe energije. Hkrati je bila v 
beli knjigi o prometu, ki je bila sprejeta 
28. marca 2011, obravnavana energetska 
učinkovitost v prometnem sektorju.

Or. de

Predlog spremembe 148
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Komisija je 8. marca 2011 sprejela tudi 
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050, v katerem opredeljuje potrebo 
po večjem poudarku na energetski 
učinkovitosti s tega vidika.

(9) Komisija je 8. marca 2011 sprejela tudi 
Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050, v katerem opredeljuje potrebo 
po večjem poudarku na dejanski energetski 
učinkovitosti s tega vidika kot sredstvu za 
zmanjšanje porabe primarne energije.

Or. pl

Obrazložitev

Nizkoogljično gospodarstvo se lahko doseže z dejansko energetsko učinkovitostjo, ne pa z 
upravnimi ukrepi za zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 149
Marita Ulvskog
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ocena učinka Evropske komisije24  je 
22. junija 2011 pokazala, da bi bili 
ustreznejši zavezujoči nacionalni cilji 
povečanja energetske učinkovitosti za 
porabo primarne energije kot pa okvirni 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti, če želimo izpolniti splošni 
cilj 20-odstotnega prihranka energije. 
Poleg tega je ocena učinka pokazala, da 
bi taki zavezujoči cilji državam članicam 
omogočili večjo prilagodljivost pri 
oblikovanju ukrepov za varčevanje z 
energijo, prilagojenih raznolikim pogojem 
v državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 150
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Komisija je poleg tega pogosto 
poudarila, da mora za dosego 20-
odstotnega cilja tudi sprememba ravnanja 
potrošnikov ob ohranitvi enake ravni 
kakovosti življenja odločilno prispevati k 
prihrankom energije.
__________________
1 Sporočilo Komisije z dne 19. oktobra 
2006: „Akcijski načrt za energetsko 
učinkovitost: uresničitev možnosti“ 
KOM(2006)545

Or. de
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Predlog spremembe 151
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Glede na to se ponuja možnost za 
posodobitev pravnega okvira Unije za 
energetsko učinkovitost z direktivo, s 
katero se bosta poskušala doseči splošni 
cilj, tj. 20-odstotni prihranek porabe 
primarne energije v Uniji ali ustreznega 
povečanja učinkovitosti proizvodnje 
energije do leta 2020. V ta namen mora 
vzpostaviti skupni okvir za spodbujanje
energetske učinkovitosti, skupno 
metodologijo za izračun prihrankov ter 
kontrolne mehanizme za uresničenje 
nekaterih predlogov, vključenih v Načrt za 
energetsko učinkovitost 2011, in 
uresničenje znatnih neizkoriščenih 
potencialov prihranka energije, ki jih 
opredeljuje. Nadalje mora direktiva 
državam članicam nakazati instrumente, s 
pomočjo katerih se lahko doseže 
prihranke energije.

Or. de

Predlog spremembe 152
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to je treba pravni okvir Unije 
za energetsko učinkovitost posodobiti z 
direktivo, s katero se bosta poskušala 
doseči splošni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, tj. 20-odstotni prihranek 

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

porabe primarne energije v Uniji do leta 
2020, in določiti dodatne cilje varčevanja z 
energijo do leta 2025 ter 2030. V ta namen 
mora vzpostaviti skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji ter določiti posebne ukrepe za 
izvajanje nekaterih predlogov, vključenih v 
Načrt za energetsko učinkovitost 2011, in 
uresničenje znatnih neizkoriščenih 
potencialov prihranka energije, ki jih 
opredeljuje.

Or. en

Predlog spremembe 153
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl

Obrazložitev

Več kot 20-odstotno sektorsko izboljšanje učinkovitosti še ne pomeni, da bodo države članice 
dosegle 20-odstotni bruto prihranek. Zato je primerneje navesti, da bi moralo izboljšanje 
učinkovitosti voditi k optimalnemu energetskemu varčevanju.
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Predlog spremembe 154
Markus Pieper

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 155
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
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Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod 
na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, predvsem z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije brez emisij 
do leta 2050.

Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo po opravljenem 
ocenjevanju.

Or. de

Obrazložitev

Za energetski sektor že velja trgovanje z emisijami, ki se bo od 1. 1. 2013 bistveno zaostrilo.
Podvajanje instrumentov za isti sektor je treba zavrniti, ker lahko vodijo do nezaželenih 
medsebojnih vplivov.

Predlog spremembe 156
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod 

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo.
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na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, predvsem z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije brez emisij 
do leta 2050.

Or. de

Obrazložitev

Unija bi se morala osredotočiti na doseganje svojih ciljev do leta 2020 in določiti cilje največ 
za naslednje desetletje. Govoriti o ciljih do leta 2050 je čista demagogija. Nihče ne more 
napovedati tehnološkega in političnega razvoja do leta 2050.

Predlog spremembe 157
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, predvsem z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije brez emisij 
do leta 2050.

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, ne samo z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije brez emisij 
do leta 2050, ampak tudi s podporo 
soproizvodnji kot alternativni možnosti z 
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nizkimi emisijami ogljika za mala in 
srednja ter velika podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 158
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, predvsem z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije brez emisij 
do leta 2050.

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Unije in njenih držav članic, glede na 
njihovo mešanico energetskih virov, pri 
doseganju cilja optimalnega zmanjšanja 
porabe energije do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Unije glede zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do 31. decembra 2012 predlagati 
strožje ali nove ukrepe za hitrejše 
izboljšanje energetske učinkovitosti. Ta 
direktiva je odziv na navedeno zahtevo.
Prispeva tudi k izpolnjevanju ciljev iz 
Načrta za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050, predvsem z zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov iz energetskega 
sektorja.

Or. pl

Obrazložitev

Države članice imajo različne razvojne potrebe in možnosti, da do leta 2050 zmanjšajo 
emisije.
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Predlog spremembe 159
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, predvsem z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije brez emisij 
do leta 2050.

(11) V skladu z odločbo o skupnih 
prizadevanjih (št. 406/2009/ES) mora 
Komisija do leta 2012 oceniti napredek 
Skupnosti in njenih držav članic pri 
doseganju cilja zmanjšanja porabe energije 
za 20 % do leta 2020 v primerjavi z 
napovedmi ter o njem poročati. Poleg tega 
določa, da mora Komisija v pomoč 
državam članicam pri izpolnjevanju zavez 
Skupnosti glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do 31. decembra 2012 
predlagati strožje ali nove ukrepe za 
hitrejše izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Ta direktiva je odziv na 
navedeno zahtevo. Prispeva tudi k 
izpolnjevanju ciljev iz Načrta za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050, predvsem z 
zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov iz 
energetskega sektorja, in k doseganju 
proizvodnje električne energije, ogrevanja 
in hlajenja brez emisij do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 160
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izkoristek celotnega obstoječega 
potenciala prihranka energije, ki zajema 
prihranek v sektorju oskrbe z energijo in 
sektorju končne rabe, je treba uporabiti 
celosten pristop. Hkrati je treba okrepiti 

(12) Za izkoristek celotnega obstoječega 
potenciala prihranka energije, ki zajema 
prihranek v sektorju oskrbe z energijo in 
sektorju končne rabe, je treba uporabiti 
celosten pristop, ki bo ustrezal lokalnim 
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določbe Direktive 2004/8/ES o 
spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na 
rabi koristne toplote, na notranjem trgu z 
energijo25 ter Direktive 2006/32/ES o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah26.

okoliščinam.

Or. de

Obrazložitev

Načelo subsidiarnosti je treba varovati, da se zadosti raznolikosti v EU.

Predlog spremembe 161
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za izkoristek celotnega obstoječega 
potenciala prihranka energije, ki zajema 
prihranek v sektorju oskrbe z energijo in 
sektorju končne rabe, je treba uporabiti 
celosten pristop. Hkrati je treba okrepiti 
določbe Direktive 2004/8/ES o 
spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na 
rabi koristne toplote, na notranjem trgu z 
energijo ter Direktive 2006/32/ES o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah.

(12) Za izkoristek celotnega obstoječega 
potenciala energetske učinkovitosti, ki 
zajema prihranek v sektorju oskrbe z 
energijo in sektorju končne rabe, je treba 
uporabiti celosten pristop. Hkrati je treba 
okrepiti določbe Direktive 2004/8/ES o 
spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na 
rabi koristne toplote, na notranjem trgu z 
energijo ter Direktive 2006/32/ES o 
učinkovitosti rabe končne energije in o 
energetskih storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „V Poročilu Komisije o prednostnih 
nalogah glede evropske energetske 
infrastrukture za leto 2020 in pozneje: 
"Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“ je poudarjeno, da je 
treba energetsko zmogljivost EU 
prilagoditi množici aplikacij in tehnologij, 
ki se opirajo na električno energijo kot 
energetski vir, in ohraniti varnost sistema. 
Viri, aplikacije in tehnologije na strani 
proizvodnje imajo lahko za posledico 
veliko zmanjšanje emisij ogljika in 
vključevanje obnovljive energije v 
energetska omrežja. Države članice zato 
spodbujajo sodelovanje virov, aplikacij in 
tehnologij na strani povpraševanja, kot je 
odziv na povpraševanje, na energetskih 
trgih.“

Or. en

Predlog spremembe 163
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V Poročilu Komisije o prednostnih 
nalogah glede evropske energetske 
infrastrukture za leto 2020 in pozneje: 
"Načrt za integrirano evropsko 
energetsko omrežje“ je poudarjeno, da je 
treba energetsko zmogljivost EU 
prilagoditi množici aplikacij in tehnologij, 
ki se opirajo na električno energijo kot 
energetski vir, in ohraniti varnost sistema. 
Viri, aplikacije in tehnologije na strani 
proizvodnje imajo lahko za posledico 
veliko zmanjšanje emisij ogljika in 
vključevanje obnovljive energije v 
energetsko omrežje. Države članice zato 
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spodbujajo sodelovanje virov, aplikacij in 
tehnologij na strani povpraševanja, kot je 
odziv na povpraševanje, na energetskih 
trgih.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva pojasnjuje bistveno sodelovanje virov, aplikacij in tehnologij na strani 
povpraševanja na energetskih trgih, da bi dosegli cilj 20-odstotnega prihranka ter vključili 
vedno večji del energije iz obnovljivih virov v omrežje.

Predlog spremembe 164
Claude Turmes

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
se bo s to oceno pokazalo, da splošni cilj 
Unije verjetno ne bo dosežen, mora 
Komisija nato predlagati obvezne 
nacionalne cilje za leto 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Ker so države članice v okviru EU 2020 – nacionalni programi reform (april 2011) Komisiji 
že priskrbele svoje cilje energetske porabe za leto 2020, je to jasna podlaga za nemudno 
določitev ciljev na ravni posameznih držav članic.

Predlog spremembe 165
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Cilj v zvezi s prihrankom primarne 
energije ali alternativno cilj v zvezi z 
energetsko učinkovitostjo je treba doseči 
na lokalni ravni. Izrednega pomena so 
zato lokalni, regionalni in nacionalni 
ukrepi za spodbujanje prihrankov 
energije. Komisija opazuje nastajanje 
konkurence z instrumenti in na podlagi 
analize različnih instrumentov, ob 
upoštevanju lokalnih okoliščin, pripravi 
pregled o najučinkovitejših instrumentih 
in njihovih stroških. Na podlagi tega 
pregleda državam članicam in lokalnim 
skupnostim izda priporočila. Pri tem si 
morajo države članice same določiti 
nacionalne cilje, ki jih je mogoče 
razčleniti tudi na upravne ravni, ki so 
nižje v hierarhiji. Pri tem se lahko same 
odločijo, ali bodo ti cilji na njihovem 
ozemlju zavezujoči ali okvirni. Če 
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kakšnem obsegu so individualna 
prizadevanja zadostna za izpolnitev 
skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
se bo s to oceno pokazalo, da splošni cilj 
Unije verjetno ne bo dosežen, mora 
Komisija nato predlagati obvezne 
nacionalne cilje za leto 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.

Komisija na podlagi ocene nacionalnih 
poročil ugotovi, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, mora Komisija 
skupaj z državami članicami pripraviti 
prilagojeno rešitev za konkretno situacijo, 
s pomočjo katere se še lahko doseže 
nacionalni cilj ali cilj Unije.

Or. de

Predlog spremembe 166
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 167
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. 
Prihodnje gibanje cen energije bo 
posameznike spodbudilo k zmanjšanju 
porabe energije; zato je mogoče dejansko 
povečati energetsko učinkovitost tako, da 
se spodbudi učinkovitejša skupna 
infrastruktura v stavbah, sistemih 
ogrevanja in v prometnem sektorju, kjer 
posamezniki ali podjetja ne morejo 
nadzorovati odločitev o izboljšanju 
uporabe energije ali vplivati nanje. 
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skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
se bo s to oceno pokazalo, da splošni cilj 
Unije verjetno ne bo dosežen, mora 
Komisija nato predlagati obvezne 
nacionalne cilje za leto 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir 
Urutchev), Amalia Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni na 
podlagi jasnih in izpolnjivih nacionalnih 
ciljev, s katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Če ta 
pristop ne bo uspešen, bi bilo treba okrepiti 
okvir politike, tako da se mu doda sistem 
zavezujočih ciljev. Zato je treba v prvi fazi 
od držav članic zahtevati, da se dogovorijo 
o zavezujočih nacionalnih ciljih, sistemih
in programih za povečanje energetske 
učinkovitosti na podlagi jasnega 
sporazuma o skupnih prizadevanjih. 
Komisija mora z revidiranim 
zakonodajnim okvirom in v skladu s 
procesom Evropa 2020 pozorno spremljati 
izvajanje nacionalnih programov za 
energetsko učinkovitost in jih po potrebi
uveljavljati. Če se bo s to oceno pokazalo, 
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izpolnitev skupnega cilja. Komisija mora 
zato z revidiranim zakonodajnim okvirom 
in v skladu s procesom Evropa 2020 
pozorno spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
se bo s to oceno pokazalo, da splošni cilj 
Unije verjetno ne bo dosežen, mora 
Komisija nato predlagati obvezne
nacionalne cilje za leto 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.

da splošni cilj Unije verjetno ne bo 
dosežen, mora Komisija nato predlagati 
pravno zavezujoče nacionalne cilje za 
leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Zaželeno bi bilo, da bi se cilj 
povečanja energetske učinkovitosti za 
20 % dosegel kot rezultat skupnega 
izvajanja posebnih ukrepov na nacionalni 
in evropski ravni, s katerimi se spodbuja 
energetska učinkovitost na različnih 
področjih. Ker se ta pristop ne izvaja,  je
treba okrepiti okvir politike, tako da se mu 
doda sistem zavezujočih ciljev. Zato mora 
Komisija prek razprav z državami 
članicami določiti nacionalne cilje, sisteme 
in programe za povečanje energetske 
učinkovitosti, ki so dejansko zasnovani 
tako, da bi zagotovili doseganje in 
preseganje skupnega cilja 20-odstotnega 
energetskega prihranka do leta 2020, ter 
okvirne usmeritve za dosego teh obveznih 
nacionalnih ciljev do leta 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.



PE475.873v01-00 36/96 AM\882686SL.doc

SL

in v skladu s procesom Evropa 2020 
pozorno spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
se bo s to oceno pokazalo, da splošni cilj 
Unije verjetno ne bo dosežen, mora 
Komisija nato predlagati obvezne 
nacionalne cilje za leto 2020 ob 
upoštevanju individualnih izhodišč držav 
članic, njihove gospodarske uspešnosti in 
zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 170
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Zaželeno je, da se cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % doseže 
kot rezultat skupnega izvajanja posebnih 
ukrepov na nacionalni in evropski ravni, s 
katerimi se spodbuja energetska 
učinkovitost na različnih področjih. Če ta 
pristop ne bo uspešen, bi bilo treba okrepiti 
okvir politike, tako da se mu doda sistem 
zavezujočih ciljev. Države članice so imele 
dovolj časa, da bi si prizadevale doseči 
krovni cilj za leto 2020, Komisija pa bo 
leta 2013 izvedla pregled nacionalnih 
ciljev, ki so na njihovem ozemlju 
zavezujoči ali okvirni. V drugi fazi mora 
Komisija te cilje in individualna 
prizadevanja posamezne države članice 
oceniti skupaj s podatki o doseženem 
napredku. Glede na navedeno Komisija
oceni verjetnost doseganja splošnega cilja 
Unije in v kakšnem obsegu so individualna 
prizadevanja zadostna za izpolnitev 
skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih programov 
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za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, mora Komisija 
nato predlagati obvezne nacionalne cilje za 
leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, mora Komisija 
nato predlagati obvezne nacionalne cilje za 
leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Evropski svet je 4. februarja 2011 povedal, da bo pregledal izvajanje ciljev povečanja 
energetske učinkovitosti do leta 2013 in po potrebi pretehtal nadaljnje ukrepe. Rok 30. junija 
2014 je skladen s koncem pooblastila Komisije, zaradi njega pa bo treba najverjetneje za 6 do 
12 mesecev prestaviti morebitne nove ukrepe.

Predlog spremembe 171
Markus Pieper

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

skupnega cilja. Komisija mora zato z 
revidiranim zakonodajnim okvirom in v 
skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih programov 
za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, mora Komisija 
nato predlagati nacionalne cilje za 
leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti, deležev energetsko-intenzivne 
industrije in zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. de

Predlog spremembe 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

skladu s procesom Evropa 2020 pozorno 
spremljati izvajanje nacionalnih programov 
za energetsko učinkovitost. Če se bo s to 
oceno pokazalo, da splošni cilj Unije 
verjetno ne bo dosežen, bi morala
Komisija nato predlagati dodatne ukrepe
za leto 2020 ob upoštevanju individualnih 
izhodišč držav članic, njihove gospodarske 
uspešnosti in zgodnjih sprejetih ukrepov.

Or. fi

Predlog spremembe 173
Fiona Hall, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Nato mora Komisija oceniti te 
nacionalne cilje in napredek pri 
posameznih usmeritvah posamezne države 
članice in njena individualna 
prizadevanja, s čimer se zagotovi, da se 
izpolnjujejo splošni cilji Unije ter da so 
posamezna prizadevanja zadostujejo za 
dosego skupnega cilja.  Komisija mora 
zato z revidiranim zakonodajnim okvirom 
in v skladu s procesom Evropa 2020 
pozorno spremljati izvajanje nacionalnih 
programov za energetsko učinkovitost. Če 
ta ocena pokaže, da država članica ne 
sledi sprejeti usmeritvi, Komisija zahteva, 
da ta določi primerne in sorazmerne 
ukrepe za vrnitev na začrtano usmeritev v 
razumnem časovnem okviru.

Or. en

Predlog spremembe 174
Gunnar Hökmark
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Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Cenovni signali so bistveni, da se 
poveča energetska učinkovitost, uporaba 
gospodarskih instrumentov pa je najbolj 
stroškovno učinkovit način spodbujanja 
varčevanja z energijo.

Or. en

Predlog spremembe 175
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Skupen obseg javne porabe znaša 
19 % bruto domačega proizvoda Unije. 
Zato je javni sektor pomemben dejavnik 
pri spodbujanju usmerjanja trga k 
učinkovitejšim izdelkom, stavbam in 
storitvam ter pri spreminjanju vedenja 
državljanov in podjetij pri porabi energije. 
Poleg tega se lahko z manjšo porabo 
energije na podlagi ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti sprostijo javna 
sredstva za druge namene. Javni organi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
morajo biti zgled v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo.

(14) Skupen obseg javne porabe znaša 
19 % bruto domačega proizvoda Unije. 
Zato je javni sektor pomemben dejavnik 
pri spodbujanju usmerjanja trga k 
učinkovitejšim izdelkom, stavbam in 
storitvam ter pri spreminjanju vedenja 
državljanov in podjetij pri porabi energije. 
Poleg tega se lahko z manjšo porabo 
energije na podlagi ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti sprostijo javna 
sredstva za druge namene. Javni organi na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
morajo biti zgled v zvezi z energetsko 
učinkovitostjo. Da lahko izpolnijo to 
vlogo, morajo ohraniti širok manevrskih 
prostor v zvezi s konkretnimi ukrepi.

Or. de

Predlog spremembe 176
Herbert Reul
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Povečati je treba stopnjo energetske 
sanacije stavb, ker so obstoječe stavbe 
največji posamezen sektor, v katerem bi 
bilo mogoče doseči prihranek energije. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
v nekaterih državah članicah znaten delež 
stavb in so zelo opazne v javnem življenju.
Zato morajo države članice pripraviti 
programe in določiti instrumente, s 
pomočjo katerih se bo stopnja sanacije 
bistveno povečala. Prednost morajo pri 
tem imeti stavbe z najvišjim potencialom 
prihranka energije. Pri tem bi bile lahko 
subvencije in druge spodbude oblikovane 
tako, da so energetske sanacije, ki vodijo 
do znižanja porabe energije za 50 %, 
najvišje. Energetskih sanacij, ki ne 
zagotavljajo vsaj 15 % prihranka v 
primerjavi z izhodiščno potrebo po 
energiji, se ne bi smele subvencionirati.

Or. de

Obrazložitev

Programi spodbud so se v številnih državah članicah pokazali kot nadvse uspešni, na primer 
za spodbujanje obnov. Te bi bile lahko tudi vsem dostopne, torej tudi za fizične osebe. Pri tem 
bi bilo treba prednostno spodbujati ukrepe, ki omogočajo visoke prihranke energije.

Predlog spremembe 177
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 178
Hermann Winkler

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 

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

toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990.
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je priporočljivo, v 
večji meri obnoviti stavbe v lasti javnih 
organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost.

Or. de

Predlog spremembe 179
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno 
določiti letno stopnjo prenove vseh stavb v 
lasti javnih organov, da bi se izboljšala 
njihova energetska učinkovitost. Stopnja 
prenove ne sme posegati v obveznosti v 

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Velik 
del ciljev nacionalnih energetskih 
prihrankov držav članic je zato treba 
uresničiti prek ukrepov, zlasti prenove, v 
gradbenem sektorju. Države članice bi 
zato morale biti obvezane, da izdelajo 
akcijske načrte, v katerih bi podrobno 
določile cilje varčevanja z energijo za 
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zvezi s skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

stavbe in javne stavbe, ki jim priložijo 
specifične finančne mehanizme in ukrepe.
Ti ukrepi bi morali dopolnjevati 
obveznosti v zvezi s skoraj nič-
energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Te 
obveznosti dopolnjujejo določbe navedene 
direktive, v skladu s katero morajo države 
članice zagotoviti, da se pri večji prenovi 
stavb energetska učinkovitost izboljša z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno, da 
posamezne države članice za izboljšanje 
njihove energetske učinkovitosti sprejmejo 
ukrepe, ki bi morali biti stroškovno, pa 
tudi drugače učinkoviti, s čimer bi se 
povečal prihranek energije, raba energije 
pa bi bila učinkovitejša. Stopnja prenove 
ne bi smela posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
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morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

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

Or. fi

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala spodbujati tudi stroškovno učinkovitost. Javne 
finance držav članic ne dopuščajo nepotrebnih prenov, ki niso stroškovno učinkovite.
Zaželeno je kombiniranje razmeroma velikega izboljšanja energetske učinkovitosti z običajno 
osnovno prenovo v času življenjske dobe stavbe. V tej direktivi bi bilo treba upoštevati tudi 
gradbeni material.

Predlog spremembe 181
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

največji vpliv na prihranek energije, zlasti 
na spodbujanje prenove obstoječih stavb 
in posodobitev sistemov ogrevanja in 
hlajenja. Upoštevati je treba cenovno 
dostopnost takih ukrepov za državljane.
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 182
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

rabi javnih organov predstavljajo znaten 
delež stavb in so zelo opazne v javnem 
življenju. Zato je primerno določiti letno in 
dolgoročno stopnjo izboljšanja 
energetskega obnašanja vseh stavb v lasti 
ali rabi javnih organov, da bi se izboljšala 
njihova energetska učinkovitost. Stopnja 
prenove ne bi smela posegati v obveznosti 
v zvezi s skoraj nič-energijskimi stavbami 
iz Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

Or. es

Obrazložitev

Izkoriščanje potenciala prihranka energije v obstoječih stavbah je treba obravnavati 
dolgoročno in ne le glede na leto 2020. Dolgoročen pogled (leto 2050) je bistven za 
uskladitev podnebnih ciljev z energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe 183
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost, ne da bi bila 
ogrožena požarna varnost stavb med 
prenovo in v času, ko se uporabljajo. Te 
prenove je treba izvajati ob upoštevanju 
podnebnih in lokalnih razmer ter 
spoštovanju notranje klime, dostopnosti in 
drugih zdravstvenih in varnostnih zahtev 
ter namena uporabe stavbe. Stopnja 
prenove ne sme posegati v obveznosti v 
zvezi s skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Predlog spremembe 184
Giles Chichester
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Povečati je treba stopnjo prenove
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. Da bi 
to zagotovili, je pomembno, da se v tej 
direktivi ohrani dolgoročen pogled in 
določi časovni načrt za izrazito 
zmanjšanje porabe energije v javnih ter 
zasebnih stavbah do leta 2050. Stavbe v 
lasti ali rabi javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
dolgoročni cilj in letno stopnjo izboljšanja 
energetske učinkovitosti za stavbe v lasti 
ali rabi javnih organov, da bi se izboljšala 
njihova energetska učinkovitost. Za ta 
ukrep bi bilo treba povečati stopnjo 
prenove in temeljitih prenov, ne sme pa 
posegati v obveznosti v zvezi s skoraj nič-
energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb, bo pa 
dejansko služila poenostavitvi doseganja 
teh ciljev. Obveznost prenove javnih stavb 
dopolnjuje določbe navedene direktive, v 
skladu s katero morajo države članice 
zagotoviti, da se pri večji prenovi stavb 
energetska učinkovitost izboljša z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti.

Or. en
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Frédérique Ries
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990. 
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 
skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
zagotovitvi dobre kakovosti zraka v zaprtih 
prostorih, npr. tako da se zahteva ustrezno 
prezračevanje ter uporaba gradbenih 
materialov, opreme in proizvodov z 
nizkimi emisijami. Kjer ukrepi energetske 
učinkovitosti zadevajo javne stavbe, kot so 
centri za dnevno varstvo, vrtci ali šole, se 
opravi presoja vplivov na zdravje.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 186
Fiona Hall

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 187
Henri Weber

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ad hoc posegi za optimizacijo gradbenih komponent lahko škodijo energetski učinkovitosti, če 
se kasneje izvajajo spremembe ali optimizacijo drugih delov stavbe. Lahko se zgodi, da je 
treba pri kasnejših prenovah te komponente zamenjati, da ne bi izgubiti učinka sinergije.
Druga težava je, da bi bilo prizadevanje za dobro varčnost v posledični koreniti prenovi lahko 
težavno, saj optimalne pogodbe obsegajo več projektov s površinsko in temeljito prenovo.
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Predlog spremembe 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči večjo energetsko 
učinkovitost in prihranek energije. Stavbe 
v lasti javnih organov predstavljajo znaten 
delež stavb in so zelo opazne v javnem 
življenju. Zato je ob ustreznem 
upoštevanju omejenih javnih financ 
primerno določiti letno stopnjo prenove 
vseh stavb v lasti javnih organov, da bi se 
izboljšala njihova energetska učinkovitost. 
Stopnja prenove ne bi smela posegati v 
obveznosti v zvezi s skoraj nič-
energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 190
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev javnih stavb mora biti natančna, da preprečimo nepotrebne ali nenamerne 
pravne spore.

Predlog spremembe 191
Michael Theurer

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 

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

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

Or. de

Predlog spremembe 192
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

posegati v obveznosti v zvezi s skoraj nič-
energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Obveznost 
prenove javnih stavb dopolnjuje določbe 
navedene direktive, v skladu s katero 
morajo države članice zagotoviti, da se pri 
večji prenovi stavb energetska učinkovitost 
izboljša z namenom izpolnitve minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Cilji do leta 2050 so iluzija. Unija bi se morala osredotočiti na doseganje svojih ciljev do leta 
2020 in določiti cilje največ za naslednje desetletje. Govoriti o ciljih do leta 2050 je čista 
demagogija. Nihče ne more napovedati tehnološkega in političnega razvoja do leta 2050.

Predlog spremembe 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner 
Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Povečati je treba stopnjo prenove 
stavb, ker so obstoječe stavbe največji 
posamezen sektor, v katerem bi bilo 
mogoče doseči prihranek energije. Poleg 
tega so stavbe ključne za doseganje cilja 
EU v zvezi z zmanjšanjem emisij 
toplogrednih plinov za 80–95 % do 
leta 2050 v primerjavi z letom 1990.
Stavbe v lasti javnih organov predstavljajo 
znaten delež stavb in so zelo opazne v 
javnem življenju. Zato je primerno določiti 
letno stopnjo prenove vseh stavb v lasti 
javnih organov, da bi se izboljšala njihova 
energetska učinkovitost. Stopnja prenove 
ne sme posegati v obveznosti v zvezi s 

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

skoraj nič-energijskimi stavbami iz 
Direktive 2010/31/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o 
energetski učinkovitosti stavb. Priporočilo 
glede letne prenove stopnje javnih stavb
dopolnjuje določbe navedene direktive, v 
skladu s katero morajo države članice 
zagotoviti, da se pri večji prenovi stavb 
energetska učinkovitost izboljša z 
namenom izpolnitve minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 194
Henri Weber

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ker stavbe predstavljajo 40 % 
končne porabe energije v Evropi, bi 
morala Unija izvajati stroge ukrepe, ki bi 
zajemali vse stavbe, zlasti za uresničitev 
ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov do let 2020 in 2050. Poleg tega, da 
bi moral biti javni sektor zgled pri prenovi 
stavb, bi morale države članice ob 
upoštevanju načel subsidiarnosti 
pripraviti dolgoročne načrte za prenovo 
javnih in stanovanjskih stavb ter 
nestanovanjskih zasebnih stavb.

Or. fr

Predlog spremembe 195
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza, da bi zasnovali mesta in 
regije z nizko porabo energije. Ta pojem 
mest in regij z nizko porabo energije 
zajema energetska vprašanja kot bistveno 
sestavino mestnega in regionalnega 
razvoja v okviru lokalnih demokratičnih 
procesov upravljanja. Poleg večjih mest so 
zajete tudi občine na pretežno podeželskih 
območjih. Da bi oblikovali celostne in 
trajnostne načrte za energetsko 
učinkovitost, bi morale države članice 
lokalne organe spodbujati k opredelitvi 
takšnih lokalnih razvojnih strategij na 
podlagi dialoga z lokalnim prebivalstvom 
ter poslovnimi in socialnimi 
zainteresiranimi stranmi. Države članice 
bi morale torej spodbujati občine in druge 
javne organe, da sprejmejo celostne in 
trajnostne načrte za energetsko 
učinkovitost z jasnimi cilji, da v razvoj in 
izvajanje teh načrtov vključijo lokalne 
zainteresirane strani in državljane ter da 
državljane ustrezno obveščajo o njihovi 
vsebini in napredku pri doseganju ciljev. 
Takšni načrti lahko zagotovijo znaten 
prihranek energije, zlasti če se izvajajo s 
sistemi gospodarjenja z energijo, ki 
zadevnim javnim organom omogočajo 
boljše upravljanje njihove porabe energije. 
Spodbujati je treba izmenjavo izkušenj 
med mesti, kraji in drugimi javnimi organi, 
in sicer v smislu inovativnejših izkušenj.

Or. fr



PE475.873v01-00 60/96 AM\882686SL.doc

SL

Obrazložitev

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Predlog spremembe 196
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza, da bi zasnovali mesta in 
regije z nizko porabo energije. Pri tej 
zasnovi mest in regij z nizko porabo 
energije so energetska vprašanja bistvena 
sestavina mestnega in regionalnega 
razvoja v okviru lokalnih demokratičnih 
procesov upravljanja. Poleg večjih mest bi 
morala zajemati tudi manjša mesta in 
občine na pretežno podeželskih območjih. 
Da bi oblikovali lokalne celostne in 
trajnostne načrte za energetsko 
učinkovitost, morajo države članice 
spodbujati lokalne organe k opredelitvi 
takšnih lokalnih razvojnih strategij na 
podlagi dialoga z lokalnimi javnimi, 
poslovnimi in socialnimi zainteresiranimi 
stranmi. Države članice bi morale torej
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
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energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo
lokalne zainteresirane strani in državljane 
ter da državljane ustrezno obveščajo o 
njihovi vsebini in napredku pri doseganju 
ciljev. Takšni načrti lahko zagotovijo 
znaten prihranek energije, zlasti če se 
izvajajo s sistemi gospodarjenja z energijo, 
ki zadevnim javnim organom omogočajo 
boljše upravljanje njihove porabe energije.
Spodbujati bi bilo treba izmenjavo izkušenj 
med mesti, kraji in drugimi javnimi organi, 
in sicer v smislu inovativnejših izkušenj.

Or. en

Obrazložitev

Zasnova mest in regij z nizko porabo energije bi morala biti izhodišče za varčevanje z 
energijo v mestih, pa tudi na podeželskih območjih. Energetska učinkovitost stavb je na 
podeželskih območjih bistveno slabša kot v mestih. V primerjavi z izolacijo podeželskih hiš je 
izolacija mestnih stavb lažja zaradi številčnosti stanovalcev. Poleg tega gre na podeželju na 
splošno za starejše stavbe. S tega vidika je treba natančneje opredeliti mesta in regije z nizko 
porabo energije, da bi zajeli tudi manjša mesta na pretežno podeželskih območjih (kot jih 
opredeljuje OECD in na splošno uporablja Evropska komisija).

Predlog spremembe 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice bi morale 
spodbujati lokalne organe k opredelitvi 
takšnih lokalnih razvojnih strategij na 
podlagi dialoga z lokalnimi javnimi, 
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razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

poslovnimi in socialnimi zainteresiranimi 
stranmi. Države članice bi morale nato
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
lokalne zainteresirane strani, vključno s 
socialnimi partnerji, in državljane, da
zagotovijo programe izobraževanja in 
usposabljanja za delavce in podjetnike, da 
bi jim pomagali razviti potrebne 
spretnosti, ter da njih in državljane 
ustrezno obveščajo o njihovi vsebini in 
napredku pri doseganju ciljev. Takšni 
načrti lahko zagotovijo znaten prihranek 
energije, zlasti če se izvajajo s sistemi 
gospodarjenja z energijo, ki zadevnim 
javnim organom omogočajo boljše 
upravljanje njihove porabe energije. 
Spodbujati bi bilo treba izmenjavo izkušenj 
med mesti, kraji in drugimi javnimi organi, 
pa tudi s socialnimi partnerji in med 
njimi, in sicer v smislu inovativnejših 
izkušenj.

Or. en

Obrazložitev

Za uspeh programov energetske učinkovitosti sta bistvena udeležba in sodelovanje delavcev.
Za zagotovitev izvajanja je nadvse pomembno, da delavci prek socialnega dialoga polno 
sodelujejo pri oblikovanju politike in razvoju spretnosti in izobraževalnih programov. Zaradi 
tega bi bilo treba v to direktivo spodbujanje socialnega dialoga vključiti kot nujno orodje za 
doseganje ciljev.

Predlog spremembe 198
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
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z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Kot predpogoj za celostne 
in trajnostne načrte za energetsko 
učinkovitost bi morale države članice 
spodbujati lokalne organe, da opredelijo 
takšne lokalne razvojne strategije na 
podlagi dialoga z lokalnimi 
zainteresiranimi stranmi, ter nadalje 
spodbujati občine in druge javne organe, 
da sprejmejo celostne in trajnostne načrte 
za energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, 
da v razvoj in izvajanje teh načrtov 
vključijo lokalne zainteresirane strani 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati bi bilo treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

Or. en

Predlog spremembe 199
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo 
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo ter celostne mestne 
pristope, ki presegajo posamezne posege 
pri stavbah ali načinih prevoza. Države 
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presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo 
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

članice morajo spodbujati občine in druge 
javne organe, da sprejmejo celostne in 
trajnostne načrte za energetsko 
učinkovitost z jasnimi cilji, da v razvoj in 
izvajanje teh načrtov vključijo državljane 
ter da državljane ustrezno obveščajo o 
njihovi vsebini in napredku pri doseganju 
ciljev. Takšni načrti lahko zagotovijo 
znaten prihranek energije, zlasti če se 
izvajajo s sistemi gospodarjenja z energijo, 
ki zadevnim javnim organom omogočajo 
boljše upravljanje njihove porabe energije 
in če se bodo res upoštevali holistični 
pristopi. Spodbujati je treba izmenjavo 
izkušenj med mesti, kraji in drugimi 
javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

Or. de

Predlog spremembe 200
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju z energijo in oskrbo
z energijo, na primer z akcijskimi načrti za 
trajnostno energijo, kot so načrti, 
pripravljeni v skladu s pobudo pakta 
županov, ter celostne mestne pristope, ki 
presegajo posamezne posege pri stavbah ali 
načinih prevoza. Države članice morajo
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne in trajnostne načrte za 
energetsko učinkovitost z jasnimi cilji, da v 
razvoj in izvajanje teh načrtov vključijo 
državljane ter da državljane ustrezno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 
pristope k varčevanju in oskrbi z energijo, 
na primer z akcijskimi načrti za trajnostno 
energijo, kot so načrti, pripravljeni v 
skladu s pobudo pakta županov, ter 
celostne mestne pristope, ki presegajo 
posamezne posege pri stavbah ali načinih 
prevoza. Države članice bi morale torej 
spodbujati občine in druge javne organe, da 
sprejmejo celostne, podrobne in trajnostne 
načrte za energetsko učinkovitost z jasnimi 
cilji, da v razvoj in izvajanje teh načrtov 
vključijo lokalne zainteresirane strani in 
državljane ter da jih ustrezno in dosledno 
obveščajo o njihovi vsebini in napredku pri 
doseganju ciljev. Takšni načrti lahko 
zagotovijo znaten prihranek energije, zlasti 
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energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati je treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

če se izvajajo s sistemi gospodarjenja z 
energijo, ki zadevnim javnim organom 
omogočajo boljše upravljanje njihove 
porabe energije. Spodbujati bi bilo treba 
izmenjavo izkušenj med mesti, kraji in 
drugimi javnimi organi, in sicer v smislu 
inovativnejših izkušenj.

Or. ro

Predlog spremembe 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Upoštevati je treba težave pri 
izvajanju pregledov porabe energije, saj se 
občine, ki so podpisnice konvencije 
županov, srečujejo z velikimi ovirami pri 
dostopu do podatkov o rabi energije, 
razčlenjenih po kategorijah, ki jih v tej 
konvenciji predlaga Komisija.

Or. es

Predlog spremembe 202
Vicky Ford

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Javni organi, ki sklenejo javna 
naročila gradenj, blaga ali storitev, morajo
biti pri nakupu nekaterih izdelkov in 
storitev ter nakupu in najemanju stavb 
zgled, pri čemer morajo sprejemati 
energetsko učinkovite odločitve o nakupu. 
Vendar to ne sme vplivati na določbe 
direktiv EU o javnem naročanju.

(17) Javni organi, ki sklenejo javna 
naročila gradenj, blaga ali storitev, bi 
morali biti pri nakupu nekaterih izdelkov 
in storitev ter nakupu in najemanju stavb 
zgled, pri čemer bi morali sprejemati 
energetsko učinkovite odločitve o nakupu, 
kadar je to stroškovno učinkovito in 
praktično. Vendar to ne bi smelo vplivati 
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na določbe direktiv EU o javnem 
naročanju.

Or. en

Predlog spremembe 203
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Javni organi, ki sklenejo javna 
naročila gradenj, blaga ali storitev, morajo 
biti pri nakupu nekaterih izdelkov in 
storitev ter nakupu in najemanju stavb 
zgled, pri čemer morajo sprejemati 
energetsko učinkovite odločitve o nakupu. 
Vendar to ne sme vplivati na določbe 
direktiv EU o javnem naročanju.

(17) Javni organi, ki sklenejo javna 
naročila gradenj, blaga ali storitev, morajo 
biti pri nakupu nekaterih izdelkov in
storitev ter nakupu in najemanju stavb 
zgled, pri čemer morajo sprejemati 
energetsko učinkovite odločitve o nakupu. 
Vendar to ne sme vplivati na določbe 
direktiv EU o javnem naročanju in 
zagotovljena mora biti stroškovna 
učinkovitost.

Or. de

Predlog spremembe 204
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Javni organi, ki sklenejo javna 
naročila gradenj, blaga ali storitev, morajo
biti pri nakupu nekaterih izdelkov in 
storitev ter nakupu in najemanju stavb 
zgled, pri čemer morajo sprejemati 
energetsko učinkovite odločitve o nakupu. 
Vendar to ne sme vplivati na določbe 
direktiv EU o javnem naročanju.

(17) Javni organi, ki sklenejo javna 
naročila gradenj, blaga ali storitev, bi 
morali biti pri nakupu nekaterih izdelkov 
in storitev ter nakupu in najemanju stavb 
zgled, pri čemer bi morali sprejemati 
energetsko in ekonomsko učinkovite 
odločitve o nakupu. Vendar to ne sme 
vplivati na določbe direktiv EU o javnem 
naročanju.
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Or. ro

Predlog spremembe 205
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Če upoštevamo, da stavbe 
predstavljajo 40 % končne porabe 
energije v EU in 36 % emisij CO2 ter da je 
v časovnem načrtu za prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo leta 2050 
določen cilj 90-odstotnega zmanjšanja 
emisij v gradbenem sektorju, bo ta cilj 
dosežen samo, če bo EU sprejela 
ambiciozne ukrepe glede celotnega 
stavbnega fonda kot bistvenega dela svoje 
energetske infrastrukture. Zaradi tega bi 
se morale države članice zgledovati po 
ravnanju javnega sektorja pri prenovi 
stavb in na to gledati dolgoročno ter ob 
upoštevanju načela subsidiarnosti in 
stroškovne učinkovitosti pripraviti 
časovne načrte za prenovo poslovnih in 
zasebnih stavb.

Or. es

Obrazložitev

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Predlog spremembe 206
Giles Chichester
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Predlog direktive
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Če upoštevamo, da stavbe 
predstavljajo 40 % končne porabe 
energije v EU in 36 % emisij CO2 in da 
časovni načrt za prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo leta 2050 določa cilj 90-
odstotnega zmanjšanja emisij v 
gradbenem sektorju, bo ta cilj dosežen 
samo, če bo EU odločno ukrepala glede 
celotnega stavbnega fonda kot bistvenega 
dela svoje energetske infrastrukture. 
Zaradi tega morajo po zgledu javnega 
sektorja pri prenovi stavb tudi države 
članice v okviru dolgoročne perspektive in 
ob ohranitvi načela subsidiarnosti in 
stroškovne učinkovitosti vzpostaviti načine 
za obnovo poslovnih in zasebnih stavb.

Or. en

Predlog spremembe 207
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Stavbe predstavljajo 40 % končne 
porabe energije v EU ter 36 % emisij CO2. 
Časovni načrt za prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo leta 2050 določa cilj 90-
odstotnega zmanjšanja emisij v 
gradbenem sektorju, ki bo dosežen samo, 
če bo EU odločno ukrepala glede 
celotnega stavbnega fonda. Zaradi tega 
morajo države članice v okviru 
dolgoročne perspektive in ob spoštovanju 
načela subsidiarnosti in stroškovne 
učinkovitosti vzpostaviti strategije za 
energetske izboljšave v gradbenem 
sektorju.
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Or. en

Predlog spremembe 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Ani Podimata (Anni 
Podimata)

Predlog direktive
Uvodna izjava 17a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Institucije EU bi morale tudi dajati 
dober zgled z najemanjem in kupovanjem 
zgolj proizvodov, storitev in stavb, ki 
sodijo v najvišji razred energetske 
učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 209
Vicky Ford

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Komisija 
mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da 

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

energetskem trgu, ker lahko javne 
energetske službe ločujejo svoj produkt z 
zagotavljanjem dopolnilnih energetskih 
storitev. Skupni okvir bi moral državam 
članicam omogočiti, da v svoj nacionalni 
sistem vključijo zahteve, ki so namenjene 
izpolnitvi socialnih ciljev, s čimer bi se 
zlasti zagotovilo, da bi imeli ranljivi 
odjemalci dostop do koristi zaradi večje 
energetske učinkovitosti. Državam 
članicam bi moral tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. en

Predlog spremembe 210
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 

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

obstaja tveganje, da bi se prihranek 
energije skoncentriral v več državah 
članicah in ne bi bil dosežen po vsej Uniji. 
Ta cilj je, vsaj v tej fazi, mogoče bolje 
doseči z nacionalnimi sistemi obveznosti 
energetske učinkovitosti ali drugimi 
alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije.
Primerno je, da se raven ciljev takšnih 
sistemov in zlasti metode izračuna določi 
v skupnem okviru na ravni Unije, pri 
čemer je treba državam članicam hkrati 
zagotoviti znatno prilagodljivost, da lahko 
v celoti upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir mora javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, katerim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 
konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir mora 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da imajo 
ranljivi odjemalci dostop do koristi v 
povezavi z nižjo porabo energije. Državam 
članicam mora tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. de

Predlog spremembe 211
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Cilj 20-odstotnega prihranka 
energije do leta 2020 je mogoče bolje 
doseči z nacionalnimi sistemi obveznosti 
energetske učinkovitosti ali drugimi 
alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije, s čimer 
se zagotovi, da bo imela vsaka država 
članica koristi od ekonomskih in socialnih 
prednosti, ki jih prinaša večja energetska 
učinkovitost. Vendar je primerno, da se 
raven ciljev sistemov obveznosti 
energetske učinkovitosti določi v skupnem 
okviru na ravni Unije, pri čemer je treba 
državam članicam hkrati zagotoviti znatno 
prilagodljivost, da lahko v celoti 
upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir mora javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, ki jim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 
konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir bi moral 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da bi imeli 
ranljivi odjemalci dostop do koristi zaradi 
večje energetske učinkovitosti. Državam 
članicam bi moral tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
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načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. en

Predlog spremembe 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Komisija 
mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da se 
raven ciljev takšnih sistemov določi v 
skupnem okviru na ravni Unije, pri čemer 
je treba državam članicam hkrati zagotoviti 
znatno prilagodljivost, da lahko v celoti 
upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir mora javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, katerim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 

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

upravičenim akterjem omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem. Skupni okvir bi moral 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da bi imeli 
ranljivi odjemalci dostop do koristi zaradi 
večje energetske učinkovitosti. Državam 
članicam bi moral tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. en

Predlog spremembe 213
András Gyürk

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. Komisija 
mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da se 
raven ciljev takšnih sistemov določi v 

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

dosežen prihranek energije v drugih 
državah članicah. Primerno je, da se raven
ciljev takšnih sistemov določi v skupnem 
okviru na ravni Unije, pri čemer je treba 
državam članicam hkrati zagotoviti znatno 
prilagodljivost, da lahko v celoti 
upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir bi moral javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, ki jim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 
konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir bi moral 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da bi imeli 
ranljivi odjemalci dostop do koristi zaradi 
večje energetske učinkovitosti. Državam 
članicam bi moral tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. en

Predlog spremembe 214
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 

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

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

Or. ro
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Predlog spremembe 215
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. en

Predlog spremembe 216
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Ocena o možnosti uvedbe sistema 
„belega certifikata“ na ravni Unije je 
pokazala, da bi se s takim sistemom v 
sedanjih okoliščinah ustvarili čezmerni 
upravni stroški ter da obstaja tveganje, da 
bi se prihranek energije skoncentriral v več 
državah članicah in ne bi bil dosežen po 
vsej Uniji. Ta cilj je, vsaj v tej fazi, 
mogoče bolje doseči z nacionalnimi sistemi 
obveznosti energetske učinkovitosti ali 
drugimi alternativnimi ukrepi, s katerimi se 
dosežejo enaki prihranki energije. 
Komisija mora z delegiranim aktom vseeno 
opredeliti pogoje, v skladu s katerimi bodo 
lahko države članice v prihodnosti 
priznavale dosežen prihranek energije v 
drugih državah članicah. Primerno je, da se 
raven ciljev takšnih sistemov določi v 
skupnem okviru na ravni Unije, pri čemer 
je treba državam članicam hkrati zagotoviti 
znatno prilagodljivost, da lahko v celoti 
upoštevajo nacionalno organizacijo 
udeležencev na trgu, posebno okolje 
energetskega sektorja in navade končnih 
odjemalcev. Skupni okvir mora javnim 
energetskim službam omogočiti, da 
energetske storitve ponujajo vsem končnim 
odjemalcem, ne le odjemalcem, katerim 
prodajajo energijo. Tako se povečuje 

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

konkurenčnost na energetskem trgu, ker 
lahko javne energetske službe ločujejo svoj 
produkt z zagotavljanjem dopolnilnih 
energetskih storitev. Skupni okvir mora 
državam članicam omogočiti, da v svoj 
nacionalni sistem vključijo zahteve, ki so 
namenjene izpolnitvi socialnih ciljev, s 
čimer bi se zlasti zagotovilo, da imajo 
ranljivi odjemalci dostop do koristi zaradi 
večje energetske učinkovitosti. Državam 
članicam mora tudi omogočiti, da mala 
podjetja izvzamejo iz obveznosti 
energetske učinkovitosti. Sporočilo 
Komisije „Akt za mala podjetja“ določa 
načela, ki jih morajo upoštevati države 
članice, ki se odločijo, da te možnosti ne 
bodo uporabile.

Or. de

Predlog spremembe 217
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Da se izkoristi potencial energetske 
učinkovitosti in prihranka energije v 
nekaterih segmentih trga, v katerih se 
energetski pregledi na splošno ne ponujajo 
komercialno (kot so gospodinjstva ali mala 
in srednja podjetja), bi morale države 
članice zagotoviti, da so na voljo 
energetski pregledi. Energetski pregledi bi 
morali biti obvezni za velika podjetja in bi 
se morali izvajati redno, ker se lahko v tem 
primeru doseže velik prihranek energije. 
Poleg tega bi morale države članice 
sprejeti pozitivne ukrepe za spodbujanje 
energetske učinkovitosti in prihrankov v 
teh segmentih trga: najprej s 
spodbujanjem distributerjev električne 
energije in plina, da preoblikujejo svoje 
tarife, in nato s pregledom uporabe 
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spremenljivih stopenj DDV.

Or. en

Predlog spremembe 218
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v 
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
morajo države članice zagotoviti, da so na 
voljo energetski pregledi. Države članice 
bi morale biti zmožne ustvariti spodbude, 
da velika podjetja, v katerih se redno 
izvaja energetski pregled, večinoma tudi 
izvajajo na podlagi pregleda nastala 
priporočila, če so tako ustvarjeni 
prihranki energije znatni in pri tem ni 
oškodovan noben neposreden konkurent.

Or. de

Obrazložitev

Na strani 48 presoje vpliva Komisija predpostavlja, da se uresničuje le majhen delež 
predlogov iz energetskih pregledov. Konkretno Komisija navaja, da bo do leta 2020 dodatno 
privarčevano zgolj 0,4 % do 5 % skupne porabe energije v industriji. Torej ni smiselno 
predpisati, da so takšni pregledi obvezni: verjetnost, da se na podlagi pregleda predlagani 
ukrepi dejansko uresničujejo, je višja, če se to zgodi prostovoljno.

Predlog spremembe 219
Angelika Niebler

Predlog direktive
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v 
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
morajo države članice zagotoviti, da so na 
voljo energetski pregledi. Države članice 
se poleg tega pozove, da zagotovijo 
ustrezne okvirne pogoje za uvedbo rednih 
energetskih pregledov v velikih podjetjih,
ker se lahko v tem primeru doseže velik 
prihranek energije

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljni dogovori s podjetji oziroma podjetniškimi združenji ter nacionalni sistemi 
spodbud so se v več državah članicah izkazali kot zelo učinkovit instrument za doseganje 
ciljev na področju podnebnih sprememb in varovanja okolja, če so predmet strogega nadzora.

Predlog spremembe 220
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v 
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
bi morale države članice zagotoviti, da so 
na voljo energetski pregledi. Države 
članice spodbujajo velika podjetja k 
rednemu izvajanju energetskih pregledov, 
ker se lahko v tem primeru doseže velik 
prihranek energije.

Or. en
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Obrazložitev

Odobri se možnost energetskih pregledov, ki jih izvajajo notranji strokovnjaki. Lastni 
programi podjetij za redne preglede bi morali biti sprejemljivi na primer v okviru 
dolgoročnih prostovoljnih sporazumov.

Predlog spremembe 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
bi morale države članice ustvariti pogoje 
za razpoložljivost energetskih pregledov
ter zagotoviti certificiranje energetskih 
revizorjev. Energetski pregledi bi morali 
biti obvezni za velika podjetja in bi se 
morali izvajati redno, ker se lahko v tem 
primeru doseže velik prihranek energije.

Or. en

Predlog spremembe 222
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se izkoristi potencial prihranka 
energije v nekaterih segmentih trga, v 
katerih se energetski pregledi na splošno ne 
ponujajo komercialno (kot so 
gospodinjstva ali mala in srednja podjetja), 
morajo države članice zagotoviti, da so na 
voljo energetski pregledi. Energetski 

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

članice bi morale spodbujati velika 
podjetja k rednemu izvajanju energetskih 
pregledov, ker se lahko v tem primeru
doseže velik prihranek energije.

Or. en

Obrazložitev

Spodbujati je treba prostovoljne energetske preglede, s čimer bi državam članicam omogočili, 
da ohranijo prilagodljivost pri oblikovanju nacionalnega sistema spodbud za energetsko 
učinkovitost in dolgoročnih sporazumih z zasebnim sektorjem/industrijo. S takimi 
prostovoljnimi dogovori bi pomembno prispevali k izboljšanju energetske učinkovitosti in 
varstvu podnebja v številnih državah članicah.

Predlog spremembe 223
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 224
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
neodvisno in stroškovno učinkovito. 
Zahteva po neodvisnosti dovoljuje, da 
preglede izvajajo notranji strokovnjaki, če 
so ti usposobljeni ali potrjeni, za kar bi 
države članice morale ustvariti prave 
okvire.

Or. en

Obrazložitev

Poenostavitev in zagotovitev manevrskega prostora za države članice, da to organizirajo v 
skladu z nacionalnimi okoliščinami.

Predlog spremembe 225
Paul Rübig

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati 
neodvisno in stroškovno učinkovito. 
Zahteva po neodvisnosti dovoljuje, da 
preglede izvajajo notranji strokovnjaki, če 
so ti usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
objektivno in stroškovno učinkovito. 
Zahteva po neodvisnosti dovoljuje, da 
preglede izvajajo notranji strokovnjaki, če 
so ti usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujen za zagotovitev, da se bo stroškovna učinkovitost štela za 
prevladujoče načelo, zato da bi preprečili neproduktivne preglede energetskih tokov brez 
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povečane energetske učinkovitosti. Notranji pregledi ne bi smeli biti odvisni od tega, ali 
države članice izvajajo posebni sistem.

Predlog spremembe 226
Vicky Ford

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
neodvisno in stroškovno učinkovito. 
Zahteva po neodvisnosti dovoljuje, da 
preglede izvajajo notranji strokovnjaki, če 
so ti usposobljeni ali potrjeni in če je 
država članica vzpostavila sistem za 
zagotavljanje in preverjanje njihove 
kakovosti ter za izrekanje morebitnih 
potrebnih sankcij. Države članice ustvarijo 
prave okvirne pogoje, da zagotovijo, da bo 
na trgu dovolj potrjenih in usposobljenih 
strokovnjakov.

Or. en

Predlog spremembe 227
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
neodvisno in stroškovno učinkovito. 
Zahteva po neodvisnosti dovoljuje, da 
preglede izvajajo notranji strokovnjaki, če 
so ti usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.
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Države članice ustvarijo prave okvirne 
pogoje, da zagotovijo, da bo na trgu dovolj 
potrjenih in usposobljenih strokovnjakov.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da energetske preglede izvajajo notranji strokovnjaki, kot je omenjeno v uvodni 
izjavi 20, je del opredelitve neodvisnih pregledov, predvidenih v členu 7(2), in bi jo zato bilo 
treba vključiti v člen 7.

Predlog spremembe 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
neodvisno in stroškovno učinkovito. Ta
zahteva dovoljuje, da preglede izvajajo 
notranji strokovnjaki ali strokovnjaki 
podjetij za energetske storitve, če so ti 
usposobljeni ali pooblaščeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

Or. en

Obrazložitev

Če bi podjetja za energetske storitve izključili iz postopka pregledovanja, bi samo povečali 
tveganje standardiziranih in nekakovostnih pregledov. Poleg tega imajo samo ti strokovnjaki 
dovolj znanja in izkušenj, da opravijo na primer obsežne preglede, ki so posebej pomembni v 
nestanovanjskih stavbah in obratih.

Predlog spremembe 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
neodvisno in stroškovno učinkovito. Ta
zahteva dovoljuje, da preglede izvajajo 
notranji strokovnjaki ali ponudniki 
energetskih storitev, če so ti usposobljeni 
ali pooblaščeni, če niso neposredno 
vključeni v pregledovano dejavnost in če je 
država članica vzpostavila sistem za 
zagotavljanje in preverjanje njihove 
kakovosti ter za izrekanje morebitnih 
potrebnih sankcij.

Or. en

Predlog spremembe 230
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali pooblaščeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede bi bilo treba izvajati 
neodvisno, po dostopni ceni in stroškovno 
učinkovito. Zahteva po neodvisnosti 
dovoljuje, da preglede izvajajo notranji 
strokovnjaki ali strokovni dobavitelji 
energetskih storitev, če so ti usposobljeni 
ali potrjeni, če niso neposredno vključeni v 
pregledovano dejavnost in če je država 
članica vzpostavila sistem za zagotavljanje 
in preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

Or. ro

Predlog spremembe 231
Herbert Reul
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki, če so ti 
usposobljeni ali potrjeni, če niso 
neposredno vključeni v pregledovano 
dejavnost in če je država članica 
vzpostavila sistem za zagotavljanje in 
preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

(20) Te preglede je treba izvajati neodvisno 
in stroškovno učinkovito. Zahteva po 
neodvisnosti dovoljuje, da preglede 
izvajajo notranji strokovnjaki ali 
strokovnjaki podjetij za energetske 
storitve, če so ti usposobljeni ali potrjeni, 
če niso neposredno vključeni v 
pregledovano dejavnost in če je država 
članica vzpostavila sistem za zagotavljanje 
in preverjanje njihove kakovosti ter za 
izrekanje morebitnih potrebnih sankcij.

Or. de

Obrazložitev

Če Komisija podjetjem za energetske storitve tako veliko zaupa, zakaj potem ne tudi izvedbe 
neodvisnih energetskih pregledov? Z njihovo izključitvijo bo vsekakor trg za energetske 
storitve omejen namesto razširjen.

Predlog spremembe 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Uvodna izjava 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Stroški ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, vključno s 
sistemi obveznosti glede prihranka 
energije in uvedbo pametnih števcev, se 
bodo prek računov za energijo verjetno 
prenesli na končne odjemalce. Države 
članice bi morale za zagotovitev, da bodo 
podjetja za maloprodajo energije in 
ponudniki energetskih storitev te ukrepe 
odjemalcem nudili pošteno in stroškovno 
učinkovito, določiti pregledne zahteve 
glede poročanja nacionalnim 
regulativnim organom o stroških.



AM\882686SL.doc 89/96 PE475.873v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 233
Vicky Ford

Predlog direktive
Uvodna izjava 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Stroški ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, vključno s 
sistemi obveznosti energetske 
učinkovitosti in uvedbo pametnih števcev, 
se bodo prek računov za energijo verjetno 
prenesli na končne odjemalce. Države 
članice bi morale za zagotovitev, da bodo 
podjetja za maloprodajo energije in 
ponudniki energetskih storitev te ukrepe 
odjemalcem nudili pošteno in stroškovno 
učinkovito, določiti zahteve glede 
poročanja nacionalnim regulativnim 
organom o stroških.

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba priznati, da bodo za številne predlagane ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, kot so sistemi obveznosti energetske učinkovitosti in uvedba pametnih števcev, 
plačali odjemalci. Zagotoviti je treba tudi, da se bodo odjemalcem ti ukrepi nudili pošteno in 
stroškovno učinkovito.

Predlog spremembe 234
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

učinkovitih tehnoloških inovacij, kot so 
inteligentni števci. Da se čim bolj povečajo 
koristi prihranka na podlagi teh inovacij, je 
treba končnim odjemalcem zagotoviti 
prikaz kazalnikov stroškov in porabe ter 
redne, na lastno željo tudi individualne 
obračune na podlagi dejanske porabe. Če je 
ogrevanje prostorov vključeno, morajo 
uporabniki pri obračunu na podlagi 
dejanske porabe biti obveščeni, da so 
stroški pozimi lahko znatno višji kot v 
toplejših mesecih.

Or. de

Obrazložitev

Številni potrošniki si ne morejo privoščiti visokih stroškov ogrevanja, če za to ne poskrbijo 
skozi celo leto.

Predlog spremembe 235
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti bi bilo treba 
upoštevati večjo učinkovitost in prihranek, 
dosežena zaradi razširjenosti uporabe 
stroškovno učinkovitih tehnoloških 
inovacij, kot so pametni števci. Da se čim 
bolj povečajo koristi prihranka na podlagi 
teh inovacij, bi bilo treba končnim 
odjemalcem zagotoviti prikaz kazalnikov 
stroškov in porabe ter redne informacije o 
njihovi dejanski porabi. Poleg tega države 
članice razvijejo programe odziva na 
povpraševanje, ki bodo okrepili in 
nagradili decentralizirane in prilagodljive 
generatorje energije v kombinaciji z 
izvajalci odziva na povpraševanje.

Or. en
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Obrazložitev

S predlagano spremembo se vključi zamisel, da bi uvedbo pametnih števcev spremljale 
politike za razvoj programov odziva na povpraševanje.

Predlog spremembe 236
Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti bi bilo treba 
upoštevati večjo učinkovitost in prihranek, 
dosežena zaradi razširjenosti uporabe 
stroškovno učinkovitih tehnoloških 
inovacij, kot so pametni števci. Da se čim 
bolj povečajo koristi prihranka na podlagi 
teh inovacij, bi bilo treba končnim 
odjemalcem zagotoviti prikaz kazalnikov 
stroškov in porabe ter redne individualne 
obračune na podlagi dejanske porabe.
Poleg tega države članice razvijejo 
programe odziva na povpraševanje, ki 
bodo okrepili in nagradili decentralizirane 
in prilagodljive generatorje energije v 
kombinaciji z izvajalci odziva na 
povpraševanje.

Or. en

Predlog spremembe 237
Judith A. Merkies, Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

dosežena zaradi razširjenosti uporabe 
stroškovno učinkovitih tehnoloških 
inovacij, kot so pametni števci. Da se čim 
bolj povečajo koristi prihranka na podlagi 
teh inovacij, bi bilo treba končnim 
odjemalcem zagotoviti prikaz kazalnikov 
stroškov in porabe ter redne individualne 
obračune na podlagi dejanske porabe.
Poleg tega države članice razvijejo 
programe odziva na povpraševanje, ki 
bodo okrepili in nagradili decentralizirane 
in prilagodljive generatorje energije v 
kombinaciji z izvajalci odziva na 
povpraševanje.

Or. en

Predlog spremembe 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti bi bilo treba 
upoštevati večjo učinkovitost in prihranek,
ki ju je mogoče doseči zaradi razširjenosti 
uporabe tehnoloških inovacij, kot so
pametni števci. Postopno uvedbo teh 
tehnoloških inovacij je mogoče podpreti 
samo, če je celotna analiza stroškov in
koristi pozitivna, zlasti za odjemalce, 
vključno z odjemalci z nizkimi dohodki, in 
če je zagotovljena zasebnost. Končnim 
odjemalcem bi bilo treba zagotoviti prikaz 
kazalnikov stroškov in porabe.

Or. en

Predlog spremembe 239
Giles Chichester
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti bi bilo treba 
upoštevati večjo učinkovitost in prihranek, 
dosežena zaradi razširjenosti uporabe 
stroškovno učinkovitih tehnoloških 
inovacij, kot so pametni števci. Da se čim 
bolj povečajo koristi prihranka na podlagi 
teh inovacij, bi bilo treba končnim 
odjemalcem zagotoviti prikaz kazalnikov 
stroškov in porabe ter redne individualne 
obračune na podlagi dejanske porabe. 
Države članice bi morale od distributerjev 
električne energije in plina zahtevati, da 
sprejmejo splošen sistem prikaza, zato da 
se bodo odjemalci laže odločali.

Or. en

Predlog spremembe 240
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti bi bilo treba 
upoštevati večjo učinkovitost in prihranek, 
dosežena zaradi razširjenosti uporabe 
stroškovno učinkovitih tehnoloških 
inovacij, kot so pametni števci. Da se čim 
bolj povečajo koristi prihranka na podlagi 
teh inovacij, bi bilo treba končnim 
odjemalcem zagotoviti prikaz kazalnikov 
stroškov in dejanske porabe na lahko 
razumljiv način bodisi prek prikaza 
pametnih števcev bodisi prek interneta ter 
redne individualne obračune na podlagi 
dejanske porabe.
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Or. en

Predlog spremembe 241
Britta Thomsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(21) Pri oblikovanju ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti bi bilo treba 
upoštevati večjo učinkovitost in prihranek, 
dosežena zaradi razširjenosti uporabe 
stroškovno učinkovitih tehnoloških 
inovacij, kot so pametni števci, 
avtomatizacija stavb in nadzorni sistemi. 
Da se čim bolj povečajo koristi prihranka 
na podlagi teh inovacij, bi bilo treba 
končnim odjemalcem zagotoviti prikaz 
kazalnikov stroškov in porabe ter redne 
individualne obračune na podlagi dejanske 
porabe, da jih lahko primerno nadzirajo.

Or. en

Obrazložitev

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Predlog spremembe 242
Fiona Hall
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 243
Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Energetske koristi lahko zaradi 
ukrepov za varčevanje z energijo znašajo 
do 1000 EUR na gospodinjstvo na leto. 
Zaradi tega so politike energetske 
učinkovitosti bistven instrument za 
zagotovitev, da bodo računi za energijo 
cenovno sprejemljivi za vse odjemalce, in 
za boj proti energetski revščini.

Or. en

Predlog spremembe 244
Kathleen Van Brempt, Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog direktive
Uvodna izjava 21b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Energetsko revščino v glavnem 
povzroča kombinacija nizkih dohodkov, 
slabih stanovanj in visokih cen energije. 
Proti tem trem elementom se je treba 
boriti z izboljševanjem energetske 
učinkovitosti domov, za kar mora nositi 
odgovornost energetski trg, in z 
oblikovanjem ukrepov za socialno 
vključevanje.

Or. en


