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Predlog spremembe 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale izvesti 
poglobljeno oceno povpraševanja po 
ogrevanju in hlajenju. Ta ocena bi morala
zajemati dovolj dolgo obdobje, da bi se 
vlagateljem zagotovile informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da bi se 
prispevalo k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki naj bi bili obsežno prenovljeni ali 
katerih dovoljenje je posodobljeno, bi
morali analizirati, ali je tehnično in 
ekonomsko izvedljivo, da bi bili opremljeni 
z napravami za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, da izkoristijo odpadno 
toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije.

Or. en

Predlog spremembe 246
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen.
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti bi morali
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, bi morali biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije, če sta zagotovljena 
zadostno povpraševanje tudi po toploti in 
gospodarno delovanje obrata ter je že na 
voljo infrastruktura za nadaljnjo 
proizvodnjo ali pa jo je mogoče zgraditi 
brez visokih stroškov. Ta odpadna toplota 
se lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. Poleg tega bi lahko države 
članice sprejele merila za dovoljenja, s 
katerimi se zagotovi, da bodo obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar bi morale v tem primeru
države članice imeti možnost, da določijo 
pogoje za izvzetje iz teh obveznosti, če so 
izpolnjeni nekateri pogoji.

Or. de

Obrazložitev

Naprave za soproizvodnjo sredi travnika so nesmiselne. Po drugi strani pa tudi ne morejo 
vedno biti postavljene v neposredni bližini morebitnih uporabnikov, recimo v stanovanjskem 
območju, kot predlaga Komisija. Izbira lokacije naj kot doslej ostane v pristojnosti lokalnih 
organov, pri tem pa naj se posvetujejo tudi s prebivalci in drugimi zainteresiranimi stranmi. 
Nadalje je treba vedno zagotoviti tudi gospodarnost obrata.
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Predlog spremembe 247
Evžen Tošenovský

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja ter oceniti socialno-
ekonomske in komercialne razloge za to. 
Ti načrti bi morali zajemati dovolj dolgo 
obdobje, da se vlagateljem zagotovijo 
informacije o nacionalnih razvojnih načrtih 
ter da se prispeva k stabilnemu in 
podpornemu okolju za naložbe. Novi obrati 
za proizvodnjo električne energije in 
obstoječi obrati, ki so obsežno prenovljeni 
ali katerih dovoljenje je posodobljeno, bi 
morali biti opremljeni z napravami za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, da 
izkoristijo odpadno toploto, ki nastane pri 
proizvodnji električne energije, kadar je to 
tehnično, socialo-ekonomsko in 
komercialno izvedljivo. Ta odpadna toplota 
se lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen bi morale države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da bodo obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar bi morale imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

Or. en
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Predlog spremembe 248
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, če je to ustrezno 
glede na njihovo podnebje in strukturo 
stanovanj. Ti načrti bi morali zajemati 
dovolj dolgo obdobje, da se vlagateljem 
zagotovijo informacije o nacionalnih 
razvojnih načrtih ter da se prispeva k 
stabilnemu in podpornemu okolju za 
naložbe. Novi obrati za proizvodnjo 
električne energije in obstoječi obrati, ki so 
obsežno prenovljeni ali katerih dovoljenje 
je posodobljeno, bi morali biti opremljeni z 
napravami za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom, da bi izkoristili odpadno 
toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen bi morale države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da bodo obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar bi morale imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 249
Gunnar Hökmark
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Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen.
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo 
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in 
obstoječi obrati, ki so obsežno prenovljeni 
ali katerih dovoljenje je posodobljeno, 
morajo biti opremljeni z napravami za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, da 
izkoristijo odpadno toploto, ki nastane pri 
proizvodnji električne energije. Ta 
odpadna toplota se lahko potem prek 
omrežja za daljinsko ogrevanje pošlje na 
območja, kjer je potrebna. V ta namen 
morajo države članice sprejeti merila za 
dovoljenja, s katerimi bodo zagotovile, da 
so obrati postavljeni na krajih blizu točk 
rabe toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen.

Or. en

Predlog spremembe 250
András Gyürk

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo 
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in 
obstoječi obrati, ki so obsežno prenovljeni 
ali katerih dovoljenje je posodobljeno, 
morajo biti opremljeni z napravami za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, da 
izkoristijo odpadno toploto, ki nastane pri 
proizvodnji električne energije. Ta 
odpadna toplota se lahko potem prek 
omrežja za daljinsko ogrevanje pošlje na 
območja, kjer je potrebna. V ta namen 
morajo države članice sprejeti merila za 
dovoljenja, s katerimi bodo zagotovile, da 
so obrati postavljeni na krajih blizu točk 
rabe toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale spodbujati 
soproizvodnjo ter daljinsko ogrevanje in 
hlajenje z visokim izkoristkom.

Or. en

Predlog spremembe 251
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
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velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti bi morali 
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, so lahko 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota bi 
se lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje poslala na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen lahko države članice 
sprejmejo merila za dovoljenja, s katerimi 
bodo zagotovile, da bodo obrati postavljeni 
na krajih blizu točk rabe toplote. Vendar bi 
morale imeti države članice možnost, da 
določijo pogoje za izvzetje iz teh 
obveznosti, če so izpolnjeni nekateri 
pogoji.

Or. ro

Predlog spremembe 252
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 



PE475.874v01-00 10/107 AM\882687SL.doc

SL

ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

ogrevanja in hlajenja. Ti načrti bi morali
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, bi morali biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen bi morale države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da bodo obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar bi morale imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji. Za spodbujanje naložb v 
soproizvodnjo za te obrate ni nujno, da so 
zajeti v Direktivi 2003/87/ES z dne 13. 
oktobra 2003.

Or. de

Obrazložitev

Upravljavci obratov za soproizvodnjo morajo imeti možnost, da sami izberejo, ali želijo biti 
udeleženi pri trgovanju z emisijskimi kuponi.

Predlog spremembe 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), 
Paul Rübig, Werner Langen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Jan Březina, 
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom (23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
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ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne analize svojega potenciala za 
razvoj soproizvodnje z visokim 
izkoristkom ter daljinskega ogrevanja in 
hlajenja. Države članice bi morale skušati 
vlagateljem zagotoviti informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih za ustrezno 
dolgo obdobje, kar bi prispevalo k 
stabilnemu in podpornemu okolju za 
naložbe. Kadar je analiza stroškov in 
koristi pozitivna, bi morali biti novi obrati 
za proizvodnjo električne energije in 
obstoječi obrati, ki so obsežno prenovljeni 
ali katerih dovoljenje je posodobljeno, 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen bi morale države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da bodo obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar bi morale imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji. Pri sprejemanju meril za 
dovoljenja pa bi morale zagotoviti, da bi 
bile popolnoma spoštovane regionalne in 
lokalne pristojnosti pri prostorskem 
načrtovanju.

Or. en

Predlog spremembe 254
Vicky Ford

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo 
z visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za obravnavanje 
potenciala za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom ter daljinsko ogrevanje in 
hlajenje. Ti načrti bi morali zajemati 
dovolj dolgo obdobje, da se vlagateljem 
zagotovijo informacije o nacionalnih 
razvojnih načrtih ter da se prispeva k 
stabilnemu in podpornemu okolju za 
naložbe. Novi obrati za proizvodnjo 
električne energije in obstoječi obrati, ki so 
obsežno prenovljeni ali katerih dovoljenje 
je posodobljeno, bi morali preučiti, ali bi 
bila izvedljiva vgraditev naprav za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, da 
izkoristijo odpadno toploto, ki nastane pri 
proizvodnji električne energije. Ta odpadna 
toplota se lahko potem prek omrežja za 
daljinsko ogrevanje pošlje na območja, kjer 
je potrebna. V ta namen bi morale države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bi preučile možnosti za to, da bi 
bili obrati postavljeni na krajih blizu točk 
rabe toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti bi morali
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, bi morali biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije, kadar je to tehnično, 
ekonomsko in komercialno izvedljivo. Ta 
odpadna toplota se lahko potem prek 
omrežja za daljinsko ogrevanje pošlje na 
območja, kjer je potrebna. V ta namen bi 
morale države članice sprejeti merila za 
dovoljenja, s katerimi bodo zagotovile, da 
bodo obrati postavljeni na krajih blizu točk 
rabe toplote. Vendar bi morale imeti 
države članice možnost, da določijo pogoje 
za izvzetje iz teh obveznosti, če so 
izpolnjeni nekateri pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom (23) Soproizvodnja z visokim izkoristkom 
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ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice morajo pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Ti načrti morajo
zajemati dovolj dolgo obdobje, da se 
vlagateljem zagotovijo informacije o 
nacionalnih razvojnih načrtih ter da se 
prispeva k stabilnemu in podpornemu 
okolju za naložbe. Novi obrati za 
proizvodnjo električne energije in obstoječi 
obrati, ki so obsežno prenovljeni ali katerih 
dovoljenje je posodobljeno, morajo biti 
opremljeni z napravami za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, da izkoristijo 
odpadno toploto, ki nastane pri proizvodnji 
električne energije. Ta odpadna toplota se 
lahko potem prek omrežja za daljinsko 
ogrevanje pošlje na območja, kjer je 
potrebna. V ta namen morajo države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da so obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar morajo imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

ter daljinsko ogrevanje in hlajenje imajo 
velik potencial za prihranek primarne 
energije, ki v Uniji večinoma ni izkoriščen. 
Države članice bi morale pripraviti 
nacionalne načrte za razvoj soproizvodnje 
z visokim izkoristkom ter daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, v katerih bodo 
ovrednoteni socialni in ekonomski stroški. 
Ti načrti bi morali zajemati dovolj dolgo 
obdobje, da se vlagateljem zagotovijo 
informacije o nacionalnih razvojnih načrtih 
ter da se prispeva k stabilnemu in 
podpornemu okolju za naložbe. Novi obrati 
za proizvodnjo električne energije in 
obstoječi obrati, ki so obsežno prenovljeni 
ali katerih dovoljenje je posodobljeno, bi 
morali biti opremljeni z napravami za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, da
izkoristijo odpadno toploto, ki nastane pri 
proizvodnji električne energije. Ta odpadna 
toplota se lahko potem prek omrežja za 
daljinsko ogrevanje pošlje na območja, kjer 
je potrebna. V ta namen bi morale države 
članice sprejeti merila za dovoljenja, s 
katerimi bodo zagotovile, da bodo obrati 
postavljeni na krajih blizu točk rabe 
toplote. Vendar bi morale imeti države 
članice možnost, da določijo pogoje za 
izvzetje iz teh obveznosti, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 257
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Proizvodna podjetja, ki uporabljajo 
odpadno toploto iz elektrarn kot procesno 
toploto, bi morala to toploto pridobiti po 
ugodnejših cenah, stroški za nakup te 
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energije pa ne bi smeli biti obdavčeni.

Or. pl

Obrazložitev

Velike količine neizrabljene primarne energije uhajajo v okolje v obliki toplote, zlasti takrat, 
ko se toplotne elektrarne ne nahajajo v bližini naseljenih središč.

Predlog spremembe 258
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Za kemične proizvode, ki se 
uporabljajo v sintetičnih gorivih pri 
soproizvodnji električne ali toplotne 
energije iz fosilnih goriv, bi morala veljati 
ugodnejša obdavčitev.

Or. pl

Obrazložitev

Nekatere tehnologije lahko bistveno zmanjšajo emisije CO2. Tako je na primer CO2 bistveni 
substrat pri proizvodnji sintetičnih goriv.

Predlog spremembe 259
András Gyürk

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da se poveča preglednost za 
končnega odjemalca, ki mu omogoča 
izbiro med električno energijo iz 
soproizvodnje in električno energijo,
proizvedeno z drugimi tehnikami, mora 
biti izvor soproizvodnje z visokim 
izkoristkom zajamčen na podlagi 

črtano
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harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov. Sistemi potrdil o izvoru sami 
po sebi ne pomenijo pravice do ugodnosti 
iz nacionalnih podpornih mehanizmov. 
Pomembno je, da so s potrdili o izvoru 
lahko zajete vse oblike električne energije, 
proizvedene s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom. Potrdila o izvoru je treba 
razlikovati od tržnih certifikatov.

Or. en

Predlog spremembe 260
Krišjānis Kariņš

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da se poveča preglednost za 
končnega odjemalca, ki mu omogoča 
izbiro med električno energijo iz 
soproizvodnje in električno energijo, 
proizvedeno z drugimi tehnikami, mora 
biti izvor soproizvodnje z visokim 
izkoristkom zajamčen na podlagi 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov. Sistemi potrdil o izvoru sami 
po sebi ne pomenijo pravice do ugodnosti 
iz nacionalnih podpornih mehanizmov. 
Pomembno je, da so s potrdili o izvoru 
lahko zajete vse oblike električne energije, 
proizvedene s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom. Potrdila o izvoru je treba 
razlikovati od tržnih certifikatov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 261
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 25



AM\882687SL.doc 17/107 PE475.874v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da se poveča preglednost za končnega 
odjemalca, ki mu omogoča izbiro med 
električno energijo iz soproizvodnje in 
električno energijo, proizvedeno z drugimi 
tehnikami, mora biti izvor soproizvodnje z 
visokim izkoristkom zajamčen na podlagi 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov. Sistemi potrdil o izvoru sami 
po sebi ne pomenijo pravice do ugodnosti 
iz nacionalnih podpornih mehanizmov.
Pomembno je, da so s potrdili o izvoru 
lahko zajete vse oblike električne energije, 
proizvedene s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom. Potrdila o izvoru je treba 
razlikovati od tržnih certifikatov.

(25) Da se poveča preglednost za končnega 
odjemalca, ki mu omogoča izbiro med 
električno energijo iz soproizvodnje in 
električno energijo, proizvedeno z drugimi 
tehnikami, bi morale države članice imeti 
možnost označiti izvor soproizvodnje z 
visokim izkoristkom na podlagi 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov. Če se država članica odloči za 
to, je pomembno, da so s potrdili o izvoru 
zajete vse oblike električne energije, tudi 
električna energija iz vetrne in sončne 
energije ter jedrske energije, premoga, 
zemeljskega plina, elektrarne na valove, 
jedrske fuzije in drugih tehnologij 
prihodnosti. V primeru pridobivanja 
električne energije iz različnih virov bi 
bilo treba za zagotovitev popolne 
preglednosti za vsak vir navesti delež v 
odstotkih vključno s stroški ter dodatne 
stroške zagotavljanja te informacije.
Potrdila o izvoru je treba razlikovati od 
tržnih certifikatov, prav tako pa sama po 
sebi ne pomenijo pravice do ugodnosti iz 
nacionalnih programov podpor.

Or. de

Obrazložitev

Če EU preglednost jemlje resno, morajo stranke biti obveščene tudi o posameznih stroških, ne 
le izvoru/načinu pridobivanja električne energije oz. toplote. Če se torej država članica odloči 
za sistem potrdil, mora ta zajeti vse vire energije in načine pridobivanja. Ustrezne dodatne 
stroške nato krije stranka, zato morajo tudi ti biti navedeni.

Predlog spremembe 262
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, je
treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij.

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, bi 
bilo treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij, če je zagotovljena skladnost z 
najvišjimi standardi učinkovitosti, zato da 
se izpolni cilj direktive.

Or. de

Obrazložitev

Velike naprave so ponavadi učinkovitejše kot večje število manjših naprav. Če se cilj 
povečanja energetske učinkovitosti vzame resno, potem načelo „najprej pomisli na male“ ne 
bi smelo povzročiti erozije cilja glede učinkovitosti. Skladno s tem morajo tudi za male 
naprave veljati najvišje zahteve za energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 263
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, je 
treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij.

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, bi 
bilo treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij. Ob tem bi bilo treba poenostaviti 
vgradnjo naprav za mikro soproizvodnjo 
pri zasebnikih. 
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Or. en

Predlog spremembe 264
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, je 
treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij.

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, bi 
bilo treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij. Predvsem bi bilo treba 
poenostaviti vgradnjo naprav za mikro 
soproizvodnjo pri zasebnikih. 

Or. en

Obrazložitev

Osnovna misel te spremembe je, da bi morali biti upravni postopki za vgradnjo mikronaprav 
za soproizvodnjo čim preprostejši.

Predlog spremembe 265
Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, je 
treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, bi 
bilo treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri
preverjanju upravnih postopkov za 
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pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij.

pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij. Predvsem bi bilo treba 
poenostaviti vgradnjo naprav za mikro 
soproizvodnjo pri zasebnikih. 

Or. en

Predlog spremembe 266
Judith A. Merkies, Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, je 
treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij.

(26) Posebno strukturo sektorja za 
soproizvodnjo ter sektorja za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje, ki vključujeta veliko 
malih in srednje velikih proizvajalcev, bi 
bilo treba ob upoštevanju načela „najprej 
pomisli na male“ upoštevati zlasti pri 
preverjanju upravnih postopkov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj za naprave 
za soproizvodnjo ali s tem povezanih 
omrežij. Predvsem bi bilo treba 
poenostaviti vgradnjo naprav za mikro 
soproizvodnjo pri zasebnikih. 

Or. en

Predlog spremembe 267
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Večina podjetij v EU je malih in 
srednje velikih podjetij (MSP). Ta podjetja 
predstavljajo izredno velik potencial 
prihranka energije za EU. Da bodo MSP 
lažje sprejela ukrepe za energetsko 

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

učinkovitost, bi morale države članice 
vzpostaviti ugoden okvir s ciljem, da se 
MSP zagotovijo ciljne informacije in 
tehnična pomoč. V idealnem primeru bi 
bila nato za izvedbo ukrepov za 
energetsko učinkovitost in varčevanje 
pooblaščena tudi mala in srednja podjetja, 
tako da bi se ustvarila nova delovna mesta 
ali bi se vsaj ohranila sedanja.

Or. de

Predlog spremembe 268
Giles Chichester

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Večina podjetij v EU je malih in 
srednje velikih podjetij (MSP). Ta podjetja 
predstavljajo izredno velik potencial 
prihranka energije za EU. Da bodo MSP 
lažje sprejela ukrepe za energetsko 
učinkovitost, bi morale države članice 
vzpostaviti ugoden okvir s ciljem, da se 
MSP zagotovijo ciljne informacije in 
tehnična pomoč, obenem pa se zavedati, 
da mora biti najboljša spodbuda tem 
podjetjem finančni prihranek, dosežen z 
ukrepi za energetsko učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 269
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Večina podjetij v EU je malih in (27) Večina podjetij v EU je malih in 



PE475.874v01-00 22/107 AM\882687SL.doc

SL

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 270
András Gyürk

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) V skladu z Direktivo 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah 
je energetska učinkovitost vključena med 
merila za določanje najboljših 
razpoložljivih tehnologij, ki bi jih bilo 
treba uporabljati kot referenco za 
določanje pogojev v dovoljenju za obrate z 
njenega področja uporabe, vključno s 
kurilnimi napravami s skupno nazivno 
vhodno toplotno močjo 50 MW ali več.
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ravnmi energetske učinkovitosti, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij. Komisija mora 
primerjati ravni energetske učinkovitosti 
in preučiti potrebo po predlaganju 
dodatnih ukrepov, če so razlike med 
dejanskimi ravnmi energetske 
učinkovitosti in ravnmi, povezanimi z 
uporabo najboljših razpoložljivih metod, 
velike. Zbrane informacije o dejanskih 
vrednostih energetske učinkovitosti je 
treba uporabiti tudi pri preverjanju 
harmoniziranih referenčnih vrednosti 
izkoristkov za ločeno proizvodnjo toplote 
in električne energije iz odločbe 
Komisije 2007/74/ES z dne 
21. decembra 2006.

Or. en

Predlog spremembe 271
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu z Direktivo 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah 
je energetska učinkovitost vključena med 
merila za določanje najboljših 
razpoložljivih tehnologij, ki jih je treba 
uporabljati kot referenco za določanje 
pogojev v dovoljenju za obrate z njenega 
področja uporabe, vključno s kurilnimi 
napravami s skupno nazivno vhodno 
toplotno močjo 50 MW ali več. Vendar 
navedena direktiva državam članicam 
omogoča, da ne naložijo zahtev glede 
energetske učinkovitosti za kurilne naprave 
ali druge naprave, ki izpuščajo ogljikov 
dioksid na lokaciji, za dejavnosti iz 
Priloge I k Direktivi 2003/87/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

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

13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti. Da se 
zagotovi znatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti v obratih za proizvodnjo 
električne energije in toplote ter rafinerijah 
mineralnih olj in plina, bi bilo treba 
spremljati dejanske ravni energetske 
učinkovitosti in jih primerjati z ustreznimi 
ravnmi energetske učinkovitosti, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnologij. Komisija bi 
morala primerjati ravni energetske 
učinkovitosti in objaviti rezultate, pri 
čemer je treba zagotoviti varstvo zaupnih 
podatkov, če so razlike med dejanskimi 
ravnmi energetske učinkovitosti in ravnmi, 
povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih metod, velike. V tem 
primeru bi morala Komisija skupaj z 
državami članicami in upravljavci najti 
rešitev, ali je mogoče povečati energetsko 
učinkovitost, ne da bi se pri tem omejila 
konkurenca.

Or. de

Obrazložitev

Izjeme v direktivi o trgovanju z emisijami so smiselne in morajo ostati – predvsem pa jih ne 
more spodkopavati druga direktiva. Odločilna ni uvedba novih obveznosti, ampak je bolj 
odločilno, da se poiščejo rešitve za nadaljnje zagotavljanje konkurenčnosti domače industrije. 
Pri tem je ogrožena ravno (petro)kemična industrija.

Predlog spremembe 272
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu z Direktivo 2010/75/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. novembra 2010 o industrijskih emisijah 

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

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

Or. en

Obrazložitev

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
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costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Predlog spremembe 273
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

razpoložljivih tehnologij. Komisija bi 
morala primerjati ravni energetske 
učinkovitosti in preučiti potrebo po 
predlaganju dodatnih ukrepov v okviru 
Direktive 2010/75/ES, če so razlike med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
in ravnmi, povezanimi z uporabo najboljših 
razpoložljivih metod, velike. Zbrane 
informacije o dejanskih vrednostih 
energetske učinkovitosti bi bilo treba
uporabiti tudi pri preverjanju usklajenih
referenčnih vrednosti izkoristkov za ločeno 
proizvodnjo toplote in električne energije 
iz odločbe Komisije 2007/74/ES z dne 
21. decembra 2006.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o industrijskih emisijah (2010/75/ES) izvajalcem na področju energije že zagotavlja 
okvir za vlaganje v učinkovite obrate za pridobivanje električne energije na podlagi najboljše 
razpoložljive tehnologije. Novi predpisi, na primer za določanje novih standardov 
učinkovitosti, so zato nepotrebni in bi se očitno prekrivali z direktivo o industrijskih emisijah.

Predlog spremembe 274
Edit Herczog

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 a) Pri vseh ukrepih po tej direktivi za 
uporabo v energetsko učinkovitih 
panogah, pri katerih je v sistemu 
trgovanja z emisijami opredeljeno znatno 
tveganje selitev virov ogljikovega dioksida, 
bi bilo treba upoštevati konkurenčnost teh 
panog, zato bi morali biti stroškovno 
učinkoviti. 

Or. en
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Obrazložitev

Gonilo izboljšav za energetsko učinkovitost in zmanjševanje emisij v panogah, izpostavljenih 
mednarodni konkurenci, so visoki stroški energije, dodatno pa še sistem trgovanja z 
emisijami.

Predlog spremembe 275
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Države članice morajo na podlagi 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih meril določiti pravila, 
ki urejajo prevzemanje in delitev stroškov 
za vključitev v omrežje in ojačitve 
omrežja, ter za tehnične prilagoditve, ki so 
potrebne za vključitev novih proizvajalcev 
električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, ob upoštevanju 
smernic in kodeksov, pripravljenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005.
Proizvajalcem električne energije iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom mora
biti dovoljeno, da objavijo javni razpis za 
dela, povezana z vključevanjem v omrežje.
Spodbujati je treba dostop do omrežja za 
električno energijo iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom zlasti za naprave za 
malo soproizvodnjo in mikro 
soproizvodnjo.

(29) Države članice bi morale na podlagi 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih meril določiti pravila, 
ki urejajo prevzemanje in delitev stroškov 
za vključitev v omrežje in ojačitve 
omrežja, ter za tehnične prilagoditve, ki so 
potrebne za vključitev novih proizvajalcev 
električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, ob upoštevanju 
smernic in kodeksov, pripravljenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. 
Proizvajalcem električne energije iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom bi 
moralo biti dovoljeno, da objavijo javni 
razpis za dela, povezana z vključevanjem v 
omrežje. Spodbujati bi bilo treba dostop do 
omrežja za električno energijo iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom zlasti 
za naprave za malo soproizvodnjo in mikro 
soproizvodnjo. Zlasti bi bilo treba 
zagotoviti prednostni dostop do omrežja 
električni energiji iz obnovljivih virov, saj 
v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče 



AM\882687SL.doc 29/107 PE475.874v01-00

SL

zagotoviti visoke učinkovitosti zaradi 
soproizvodnje električne energije ter 
ogrevanja ali hlajenja.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi stalnega povečevanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov bi brez 
jasnega pravila o prednosti v nekaj letih prišlo do konflikta med električno energijo iz obratov 
za soproizvodnjo ter električno energijo iz obratov na obnovljive vire energije. Ker obrati za 
soproizvodnjo istočasno ustvarjajo dva proizvoda, je treba v izogib dragim zbiralnikom 
toplote in hladnega zraka priznati to prednost. Že sama zgradba zbiralnikov električne 
energije bo v prihodnjih letih povzročila visoke dodatne stroške.

Predlog spremembe 276
András Gyürk

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Države članice morajo na podlagi 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih meril določiti pravila, 
ki urejajo prevzemanje in delitev stroškov 
za vključitev v omrežje in ojačitve 
omrežja, ter za tehnične prilagoditve, ki so 
potrebne za vključitev novih proizvajalcev 
električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, ob upoštevanju 
smernic in kodeksov, pripravljenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005.
Proizvajalcem električne energije iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom mora 
biti dovoljeno, da objavijo javni razpis za 

(29) Države članice bi morale na podlagi 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih meril določiti pravila, 
ki urejajo prevzemanje in delitev stroškov 
za vključitev v omrežje in ojačitve 
omrežja, ter za tehnične prilagoditve, ki so 
potrebne za vključitev novih proizvajalcev 
električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, ob upoštevanju 
smernic in kodeksov, pripravljenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. 
Spodbujati bi bilo treba dostop do omrežja 
za električno energijo iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom zlasti za naprave za 
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dela, povezana z vključevanjem v omrežje.
Spodbujati je treba dostop do omrežja za 
električno energijo iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom zlasti za naprave za 
malo soproizvodnjo in mikro 
soproizvodnjo.

malo soproizvodnjo in mikro 
soproizvodnjo.

Or. en

Predlog spremembe 277
Evžen Tošenovský

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Države članice morajo na podlagi 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih meril določiti pravila, 
ki urejajo prevzemanje in delitev stroškov 
za vključitev v omrežje in ojačitve 
omrežja, ter za tehnične prilagoditve, ki so 
potrebne za vključitev novih proizvajalcev 
električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, ob upoštevanju 
smernic in kodeksov, pripravljenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne
energije in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. 
Proizvajalcem električne energije iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom mora
biti dovoljeno, da objavijo javni razpis za 
dela, povezana z vključevanjem v omrežje. 
Spodbujati je treba dostop do omrežja za 
električno energijo iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom zlasti za naprave za 
malo soproizvodnjo in mikro 

(29) Države članice bi morale na podlagi 
objektivnih, preglednih in 
nediskriminatornih meril določiti pravila, 
ki urejajo prevzemanje in delitev stroškov 
za vključitev v omrežje in ojačitve 
omrežja, ter za tehnične prilagoditve, ki so 
potrebne za vključitev novih proizvajalcev 
električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom, ob upoštevanju 
smernic in kodeksov, pripravljenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
omrežja za čezmejne izmenjave električne 
energije in razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1228/2003 ter Uredbo (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 o pogojih za dostop do 
prenosnih omrežij zemeljskega plina in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005. 
Zagotoviti bi bilo treba, da bi bili stroški 
pravično porazdeljeni med vse udeležence.
Proizvajalcem električne energije iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom bi 
moralo biti dovoljeno, da objavijo javni 
razpis za dela, povezana z vključevanjem v 
omrežje. Spodbujati bi bilo treba dostop do 
omrežja za električno energijo iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom zlasti 
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soproizvodnjo. za naprave za malo soproizvodnjo in mikro 
soproizvodnjo.

Or. en

Predlog spremembe 278
Gaston Franco

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Operaterji distribucijskih sistemov 
so v skladu z Direktivo (ES) 2009/72 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 in Direktivo (ES) 2009/73 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. julija 2009 odgovorni za zagotavljanje 
energetske učinkovitosti pri delovanju, 
vzdrževanju in razvoju distribucijskega 
sistema. Ta odgovornost bi morala jasno 
zajemati dejaven razvoj energetske 
učinkovitosti proti priključenim in novim 
uporabnikom, in vse potrebne posredne 
ukrepe, ki lahko pripomorejo k njihovemu 
spodbujanju, na primer vlaganje v 
energetsko učinkovite programe raziskav 
in razvoja, zaveze glede usposabljanja v 
skupnostih skupaj z lokalnimi organi ali 
lokalnimi podjetji.

Or. en

Obrazložitev

Vloga operaterjev distribucijskih sistemov mora biti poudarjena v skladu s členom 12.

Predlog spremembe 279
Herbert Reul

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

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

(30) Na voljo bi moralo biti dovolj 
zanesljivih strokovnjakov, usposobljenih 
za področje energetske učinkovitosti, da se 
zagotovi učinkovito in pravočasno 
izvajanje te direktive, na primer v zvezi s 
skladnostjo z zahtevami o energetskih 
pregledih in izvajanjem sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. Zato 
bi morale države članice uvesti sisteme 
certificiranja za ponudnike energetskih 
storitev, energetske preglede in druge 
ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Nadalje bi morale države 
članice za spodbuditev mobilnosti 
ponudnikov storitev in delavcev znotraj 
EU nuditi jezikovne tečaje kvalificiranim 
strokovnim delavcem.

Or. de

Obrazložitev

Znotraj EU obstajajo velike razlike glede stopnje brezposelnosti. Prav visokokvalificirani 
delavci bi lahko ob poznavanju ustreznih jezikov dostopali do bistveno večjega trga dela.

Predlog spremembe 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

ponudnike energetskih storitev, energetske 
preglede in druge ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti.

Or. fi

Predlog spremembe 281
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Nadaljevati je treba z razvojem trga za 
energetske storitve, da se zagotovi 
razpoložljivost ponudbe energetskih 
storitev in povpraševanja po njih. K temu 
lahko prispeva preglednost, na primer v 
obliki seznamov ponudnikov energetskih 
storitev. K spodbujanju povpraševanja 
lahko pripomorejo tudi vzorci pogodb in 
smernice, zlasti za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije. Kot pri 
drugih oblikah dogovorov o financiranju s 
strani tretje osebe, se tudi pri pogodbi o 
zagotavljanju prihranka energije koristnik 
energetskih storitev izogne stroškom 
naložbe, tako da del finančne vrednosti 
prihranka energije uporabi za poplačilo 
naložbe, ki jo je v celoti ali delno izvedla 
tretja oseba.

(31) Nadaljevati bi bilo treba razvoj trga za 
energetske storitve, da se zagotovi 
razpoložljivost ponudbe energetskih 
storitev in povpraševanja po njih. K temu 
lahko prispeva preglednost, na primer v 
obliki seznamov ponudnikov energetskih 
storitev. K spodbujanju povpraševanja 
lahko pripomorejo tudi vzorci pogodb in 
smernice, zlasti za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije. Kot pri 
drugih oblikah dogovorov o financiranju s 
tretje strani se tudi pri pogodbi o 
zagotavljanju prihranka energije koristnik 
energetskih storitev izogne stroškom 
naložbe, tako da del finančne vrednosti 
prihranka energije uporabi za poplačilo 
naložbe, ki jo je v celoti ali delno izvedla 
tretja stran. Pri tem pa bi bilo treba 
zagotoviti, da se ne bi ponudili zgolj 
ukrepi, ki se hitro povrnejo, ampak 
mešanica različnih ukrepov, da se 
zagotovi hiter začetek tudi obsežnejših in s 
tem dražjih ukrepov.

Or. de

Obrazložitev

Podjetja za energetske storitve imajo raje ukrepe, ki se hitro amortizirajo. Če pa je cilj na 
področju stavb v resnici bistveno zmanjšanje porabe energije do leta 2050, potem je treba 
hitro začeti tudi z dražjimi ukrepi. Šele kombinacija obeh, dobra mešanica, ki se lahko povrne 
v 10 do 20 letih, zagotavlja trajen uspeh.
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Predlog spremembe 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Nadaljevati je treba z razvojem trga za 
energetske storitve, da se zagotovi 
razpoložljivost ponudbe energetskih 
storitev in povpraševanja po njih. K temu 
lahko prispeva preglednost, na primer v 
obliki seznamov ponudnikov energetskih 
storitev. K spodbujanju povpraševanja 
lahko pripomorejo tudi vzorci pogodb in 
smernice, zlasti za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije. Kot pri 
drugih oblikah dogovorov o financiranju s 
strani tretje osebe, se tudi pri pogodbi o 
zagotavljanju prihranka energije koristnik
energetskih storitev izogne stroškom 
naložbe, tako da del finančne vrednosti 
prihranka energije uporabi za poplačilo 
naložbe, ki jo je v celoti ali delno izvedla 
tretja oseba.

(31) Pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije zajema širok nabor mehanizmov, 
ki odpirajo možnosti za uporabo več 
energetsko učinkovitih tehnologij in 
rešitev. Nadaljevati bi bilo treba razvoj
trga za energetske storitve, da se na 
pregleden in odprt način zagotovi 
razpoložljivost ponudbe energetskih 
storitev in povpraševanja po njih. K temu 
lahko prispeva preglednost, na primer v 
obliki seznamov ponudnikov energetskih 
storitev. K spodbujanju povpraševanja 
lahko pripomorejo tudi vzorci pogodb in 
smernice, zlasti za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije. Kot pri 
drugih oblikah dogovorov o financiranju s 
strani tretje osebe, se tudi pri pogodbi o 
zagotavljanju prihranka energije uporabnik
energetskih storitev izogne stroškom 
naložbe, tako da del finančne vrednosti 
prihranka energije uporabi za poplačilo 
naložbe, ki jo je v celoti ali delno izvedla 
tretja oseba. Trg za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije ne 
diskriminira ponudnikov energetskih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 283
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 31
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Nadaljevati je treba z razvojem trga za 
energetske storitve, da se zagotovi 
razpoložljivost ponudbe energetskih 
storitev in povpraševanja po njih. K temu 
lahko prispeva preglednost, na primer v 
obliki seznamov ponudnikov energetskih 
storitev. K spodbujanju povpraševanja 
lahko pripomorejo tudi vzorci pogodb in 
smernice, zlasti za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije. Kot pri 
drugih oblikah dogovorov o financiranju s 
strani tretje osebe, se tudi pri pogodbi o 
zagotavljanju prihranka energije koristnik 
energetskih storitev izogne stroškom 
naložbe, tako da del finančne vrednosti 
prihranka energije uporabi za poplačilo 
naložbe, ki jo je v celoti ali delno izvedla 
tretja oseba.

(31) Nadaljevati je treba z razvojem trga za 
energetske storitve, da se na pregleden in 
odprt način zagotovi razpoložljivost 
ponudbe energetskih storitev in 
povpraševanja po njih. K temu lahko 
prispeva preglednost, na primer v obliki 
seznamov ponudnikov energetskih storitev. 
K spodbujanju povpraševanja lahko 
pripomorejo tudi vzorci pogodb in 
smernice, zlasti za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije. Kot pri 
drugih oblikah dogovorov o financiranju s 
strani tretje osebe, se tudi pri pogodbi o 
zagotavljanju prihranka energije koristnik 
energetskih storitev izogne stroškom 
naložbe, tako da del finančne vrednosti 
prihranka energije uporabi za poplačilo 
naložbe, ki jo je v celoti ali delno izvedla 
tretja oseba.

Or. ro

Predlog spremembe 284
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Opredeliti in odpraviti je treba 
regulativne in neregulativne ovire pri 
uporabi pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije in drugih dogovorih o 
financiranju s strani tretje osebe, povezanih 
s prihrankom energije. To vključuje 
računovodska pravila in prakse, s katerimi 
se preprečuje, da bi bili kapitalske naložbe 
in letni finančni prihranki, ki izhajajo iz 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, ustrezno izraženi v 
računovodskih izkazih v celotni življenjski 
dobi naložbe. Ovire pri prenovi obstoječih 

(32) Opredeliti in odpraviti je treba 
regulativne, upravne in neregulativne ovire 
pri uporabi pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije in drugih dogovorih o 
financiranju s strani tretje osebe, povezanih 
s prihrankom energije. To vključuje 
računovodska pravila in prakse, s katerimi 
se preprečuje, da bi bili kapitalske naložbe 
in letni finančni prihranki, ki izhajajo iz 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, ustrezno izraženi v 
računovodskih izkazih v celotni življenjski 
dobi naložbe. Ovire pri prenovi obstoječih 
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stavb, ki izhajajo iz razdelitve spodbud 
med različne zadevne udeležence, je treba 
obravnavati tudi na nacionalni ravni.

stavb, ki izhajajo tako iz razdelitve 
spodbud med različne zadevne udeležence 
kot iz dostopa do posameznih načinov 
financiranja, bi bilo treba obravnavati tudi 
na nacionalni ravni.

Or. ro

Predlog spremembe 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice in regije je treba
spodbujati, da bodo v celoti izkoristile 
strukturne sklade in Kohezijski sklad, s 
čimer se bodo spodbudile naložbe v ukrepe 
za izboljšanje energetske učinkovitosti. 
Naložbe v energetsko učinkovitost lahko 
prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, inovacijam in zmanjšanju 
energetske revščine v gospodinjstvih, 
zaradi česar pozitivno vplivajo na 
gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo. Področja, ki bi se lahko 
financirala, vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost javnih stavb in 
stanovanj ter zagotavljanje novih spretnosti 
in znanj za spodbujanje zaposlovanja v 
sektorju energetske učinkovitosti.

(33) Države članice in regije bi bilo treba
spodbujati, da bodo v celoti izkoristile 
različne evropske sklade, ki so jim na 
voljo, na primer strukturne sklade in 
Kohezijski sklad, pa tudi nove in 
inovativne sklade, kakšna sta Elena in 
Evropski sklad za energetsko učinkovitost, 
s čimer se bodo spodbudile naložbe v 
ukrepe za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. Naložbe v energetsko 
učinkovitost lahko prispevajo h 
gospodarski rasti, zaposlovanju, 
inovacijam in zmanjšanju energetske 
revščine v gospodinjstvih, zaradi česar 
pozitivno vplivajo na gospodarsko, 
socialno in ozemeljsko kohezijo. Področja, 
ki bi se lahko financirala, vključujejo 
ukrepe za energetsko učinkovitost javnih 
stavb in stanovanj ter zagotavljanje novih 
spretnosti in znanj za spodbujanje 
zaposlovanja v sektorju energetske 
učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 286
Herbert Reul
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Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice in regije je treba 
spodbujati, da bodo v celoti izkoristile 
strukturne sklade in Kohezijski sklad, s 
čimer se bodo spodbudile naložbe v ukrepe 
za izboljšanje energetske učinkovitosti.
Naložbe v energetsko učinkovitost lahko 
prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, inovacijam in zmanjšanju 
energetske revščine v gospodinjstvih, 
zaradi česar pozitivno vplivajo na 
gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo. Področja, ki bi se lahko 
financirala, vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost javnih stavb in 
stanovanj ter zagotavljanje novih spretnosti 
in znanj za spodbujanje zaposlovanja v 
sektorju energetske učinkovitosti.

(33) Države članice in regije bi bilo treba 
spodbujati, da bodo v celoti izkoristile 
strukturne sklade in Kohezijski sklad, s 
čimer se bodo spodbudile naložbe v ukrepe 
za izboljšanje energetske učinkovitosti. 
Naložbe v energetsko učinkovitost lahko 
prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, inovacijam in zmanjšanju 
energetske revščine v gospodinjstvih, 
zaradi česar pozitivno vplivajo na 
gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo. Področja, ki bi se lahko 
financirala, vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost javnih stavb in 
stanovanj, spodbujanje gradnje stavb, ki 
ne porabijo skoraj nič energije, največ do 
konca leta 2020 ter zagotavljanje novih 
spretnosti in znanj za spodbujanje 
zaposlovanja v sektorju energetske 
učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb predvideva, da se lahko šele od 1. 1. 2021 gradijo 
zgolj stavbe, ki ne porabijo skoraj nič energije. Vendar se zdi smiselno že danes ustvariti 
spodbude za gradnjo takšnih stavb. Takšna spodbuda pa se mora končati takrat, ko bo tako in 
tako dovoljeno graditi zgolj stavbe, ki ne bodo porabile skoraj nič energije.

Predlog spremembe 287
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice in regije je treba
spodbujati, da bodo v celoti izkoristile 
strukturne sklade in Kohezijski sklad, s 

(33) Države članice in regije bi bilo treba
spodbujati, da bodo v celoti izkoristile 
strukturne sklade in Kohezijski sklad, s 
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čimer se bodo spodbudile naložbe v ukrepe 
za izboljšanje energetske učinkovitosti. 
Naložbe v energetsko učinkovitost lahko 
prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, inovacijam in zmanjšanju 
energetske revščine v gospodinjstvih, 
zaradi česar pozitivno vplivajo na 
gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo. Področja, ki bi se lahko 
financirala, vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost javnih stavb in 
stanovanj ter zagotavljanje novih spretnosti 
in znanj za spodbujanje zaposlovanja v 
sektorju energetske učinkovitosti.

čimer se bodo spodbudile naložbe v ukrepe 
za izboljšanje energetske učinkovitosti. 
Naložbe v energetsko učinkovitost lahko 
prispevajo h gospodarski rasti, 
zaposlovanju, inovacijam in zmanjšanju 
energetske revščine v gospodinjstvih, 
zaradi česar pozitivno vplivajo na 
gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo. Področja, ki bi se lahko 
financirala, vključujejo ukrepe za 
energetsko učinkovitost javnih stavb in 
stanovanj ter zagotavljanje novih spretnosti 
in znanj za spodbujanje zaposlovanja v 
sektorju energetske učinkovitosti, pa tudi 
za financiranje energetsko učinkovitih 
novih stavb.

Or. en

Predlog spremembe 288
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Število kuponov v evropskem sistemu za trgovanje z emisijami določa že direktiva ETS, tako 
da ta direktiva ni na mestu za spreminjanje zgornje meje. Sistem EU za trgovanje z emisijami 
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je orodje za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, ki temelji na trgu, zato ne bi smeli 
spreminjati cene kuponov in ustvarjati zmede na trgu ogljika.

Predlog spremembe 289
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sistem EU za trgovanje z emisijami je orodje za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, ki 
temelji na trgu. V naslednji fazi tega sistema (2013–2020) bo emisije ogljikovega dioksida k 
zastavljenemu cilju vodilo zniževanje zgornje meje (najvišja količina kuponov). Organi ne 
bodo vplivali na ceno kuponov, da ne bi povzročali zmede na trgu.

Predlog spremembe 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 

črtano
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vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 291
Konrad Szymański

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 

črtano
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Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 293
Paul Rübig

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem za trgovanje z emisijami mora še naprej ostati predvsem sredstvo za 
stroškovno učinkovito zmanjševanje industrijskih emisij toplogrednih plinov v Evropi do leta 
2020 in kasneje. Pomembno je, da se regulativni organ vzdrži nepotrebnega poseganja v tržne 
mehanizme, da bi vplival na ceno kuponov. Neposredni ali posredni načini začasnega ali 
stalnega spreminjanja tega cilja, na primer da bi izenačili učinek ukrepov za energetsko 
učinkovitost na ceno ogljika, bi negativno posegla v delovanje trga.
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Predlog spremembe 294
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

(34) Pri uresničevanju cilja prihranka 
energije za 20 % bo Komisija morala 
spremljati učinek novih ukrepov na 
Direktivo 2003/87/ES o vzpostavitvi 
sistema EU za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov, da se ohranijo 
spodbude v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami, ki nagrajujejo naložbe v 
dejavnosti z nizkimi emisijami ogljika in 
sektorje, vključene v sistem trgovanja z 
emisijami, pripravljajo na novosti, ki bodo 
potrebne v prihodnosti. Pri tem se 
predpostavlja, da se lahko gospodarstvo 
zanese na stabilne zakonske okvirne 
pogoje. Vsako spremembo dogovorjenega 
sistema za trgovanje z emisijami pred 
letom 2020, ki bi predstavljala dodatno 
oviro, bi bilo zato treba jasno izključiti, da 
se zagotovi varnost naložb in načrtovanja.

Or. de

Obrazložitev

Komisija razmišlja o tem, da bi zmanjšala število emisijskih kuponov in s tem povzročila 
občutno povišanje stroškov. Načrt za tako suveren poseg je v temeljnem nasprotju z idejo 
sistema tržnega gospodarstva in zraven tega povzroča negotovost pri vlagateljih in dajalcih 
kredita. Na ta način se doseže ravno nasprotje tega, kar je potrebno: ne pride do investicij, ne 
ustvarjajo se nova delovna mesta, energetsko učinkovite tehnologije se ne uveljavijo.

Predlog spremembe 295
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov 
ter po drugi strani upoštevati tudi 
pozitiven učinek sistema za trgovanje z 
emisijami na uresničevanje cilja 
povečanja energetske učinkovitosti za 
20 %.

Or. de

Predlog spremembe 296
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati in upoštevati 
učinek novih ukrepov na Direktivo 
2003/87/ES o vzpostavitvi sistema EU za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov, da se ohranijo 
spodbude v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami, ki nagrajujejo naložbe v 
dejavnosti z nizkimi emisijami ogljika in 
sektorje, vključene v sistem trgovanja z 
emisijami, pripravljajo na novosti, ki bodo 
potrebne v prihodnosti. Ukrepi, predlagani 
v tej direktivi, se ne smejo prekrivati z 
določbami Direktive 2003/87/ES, da ne bi 
povzročili motenj pri trgovanju z 
emisijskimi kvotami.

Or. ro
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Predlog spremembe 297
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija spremljala učinek novih ukrepov 
na Direktivo 2003/87/ES o vzpostavitvi 
sistema EU za trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov in ukrepala za 
zagotovitev minimalne cene ogljika, s 
čimer bo zagotovila, da bo trg emisij 
deloval v skladu s svojim prvotnim ciljem, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je razjasnitev glede tega, katere posebne ukrepe lahko sprejme Komisija, da bi 
omogočila spodbude sistema za trgovanje z emisijami v energetsko učinkovitost in obnovljive 
vire energije.

Predlog spremembe 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Gaston Franco, Werner Langen, 
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Uvodna izjava 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti.

(34) Pri uresničevanju cilja povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % bo 
Komisija morala spremljati učinek novih 
ukrepov na Direktivo 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, 
da se ohranijo spodbude v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem 
trgovanja z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti, ne 
da bi posegali v izvedbene določbe sistema 
za trgovanje z emisijami.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da poseg Komisije, na primer da bi prihranili emisijske kupone za obdobje 
2013–2020 v sistemu trgovanja z emisijami, ni mogoč. Sicer udeležencem na trgu in 
pristojnim organom ne bi omogočali pravne varnosti, poleg tega pa bi bile otežene naložbene 
odločitve, usmerjene v prihodnost, tudi glede energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 299
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Direktiva 2006/32/ES določa, da 
države članice sprejmejo in imajo za cilj 
doseči splošen nacionalni okvirni cilj 9-
odstotnega prihranka energije do leta 2016, 
ki bi se dosegel z uporabo energetskih 
storitev in drugih ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Navedena 
direktiva določa, da drugemu načrtu za 
energetsko učinkovitost, ki ga sprejmejo 
države članice, po potrebi in kjer je to 
ustrezno, sledijo predlogi Komisije za 

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

dodatne ukrepe, vključno s podaljšanjem 
obdobja uporabe ciljev. Če je v poročilu 
ugotovljeno, da ni bil dosežen zadosten 
napredek v smeri doseganja okvirnih 
nacionalnih ciljev iz navedene direktive, bi
se morali ti predlogi nanašati na raven in 
naravo teh ciljev. V oceni učinka, ki je 
priložena tej direktivi, je ugotovljeno, da so 
države članice na poti k uresničitvi 9-
odstotnega cilja, ki je v primerjavi z 
napovedmi iz leta 2007 bistveno manj 
ambiciozen kot pozneje sprejeti cilj 20-
odstotnega prihranka energije za leto 2020.
Zato ni potrebno, da se v tej direktivi 
določijo pravno zavezujoči instrumenti. 
Države članice, ki ne bodo dosegle cilja, 
postavljenega predvidoma za leto 2016, bi 
bilo treba spodbuditi, da nadaljnje ukrepe 
izvedejo zase. Pri tem se lahko upoštevajo 
obvezni ukrepi.

Or. de

Obrazložitev

Če bo večina držav članic pokazala, da so sposobne izpolniti cilj 9-odstotnega prihranka, 
uvedba številnih obveznih instrumentov, kot predlaga Komisija, ni več smiselna. Za doseganje 
9-odstotnega cilja so morale države članice že uvesti številne instrumente. Vsekakor pa bi 
veljalo razmisliti o izmenjavi najboljših praks med državami članicami.

Predlog spremembe 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Direktiva 2006/32/ES določa, da 
države članice sprejmejo in imajo za cilj 
doseči splošen nacionalni okvirni cilj 9-
odstotnega prihranka energije do leta 2016, 
ki bi se dosegel z uporabo energetskih 
storitev in drugih ukrepov za izboljšanje 

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

energetske učinkovitosti. Navedena 
direktiva določa, da drugemu načrtu za 
energetsko učinkovitost, ki ga sprejmejo 
države članice, po potrebi in kjer je to 
ustrezno, sledijo predlogi Komisije za 
dodatne ukrepe, vključno s podaljšanjem 
obdobja uporabe ciljev. Če je v poročilu 
ugotovljeno, da ni bil dosežen zadosten 
napredek v smeri doseganja okvirnih 
nacionalnih ciljev iz navedene direktive, bi 
se morali ti predlogi nanašati na raven in 
naravo teh ciljev. V oceni učinka, ki je 
priložena tej direktivi, je ugotovljeno, da so 
države članice na poti k uresničitvi 9-
odstotnega cilja, ki je bistveno manj 
ambiciozen kot pozneje sprejeti 20-
odstotni cilj na področju energetske 
učinkovitosti za leto 2020, zaradi česar ni 
treba obravnavati ravni zastavljenih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 301
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Direktiva 2006/32/ES določa, da 
države članice sprejmejo in imajo za cilj 
doseči splošen nacionalni okvirni cilj 9-
odstotnega prihranka energije do leta 2016, 
ki bi se dosegel z uporabo energetskih 
storitev in drugih ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Navedena 
direktiva določa, da drugemu načrtu za 
energetsko učinkovitost, ki ga sprejmejo 
države članice, po potrebi in kjer je to 
ustrezno, sledijo predlogi Komisije za 
dodatne ukrepe, vključno s podaljšanjem 
obdobja uporabe ciljev. Če je v poročilu 
ugotovljeno, da ni bil dosežen zadosten 
napredek v smeri doseganja okvirnih
nacionalnih ciljev iz navedene direktive, se 

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

se morali ti predlogi nanašati na raven in 
naravo teh ciljev. V oceni učinka, ki je 
priložena tej direktivi, je ugotovljeno, da so 
države članice na poti k uresničitvi 9-
odstotnega cilja, ki je bistveno manj 
ambiciozen kot pozneje sprejet cilj 20-
odstotnega povečanja energetske 
učinkovitosti za leto 2020, zaradi česar ni 
treba obravnavati ravni ambicij.

Or. de

Predlog spremembe 302
Adam Gierek

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Čeprav ta direktiva razveljavlja 
Direktivo 2006/32/ES, se mora člen 4 
Direktive 2006/32/ES še naprej uporabljati 
do roka za doseganje 9-odstotnega cilja.

(36) Čeprav ta direktiva razveljavlja 
Direktivo 2006/32/ES, se mora člen 4 
Direktive 2006/32/ES še naprej uporabljati 
do roka za doseganje 9-odstotnega 
povprečnega cilja EU.

Or. pl

Obrazložitev

Ta cilj je lahko glede na tip gospodarstva in mešanico energetskih virov višji ali nižji od 9 %.

Predlog spremembe 303
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Ker kaže, da se cilj te direktive, in 
sicer doseganje cilja povečanja energetske 
učinkovitosti Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek primarne energije do leta 2020, 

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

temelja za dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti in dodatne prihranke po letu 
2020, v državah članicah ne bo dosegel, če 
ne bodo sprejeti dodatni ukrepi za 
energetsko učinkovitost, bi morala Unija 
imeti možnost, da državam članicam poda 
priporočila glede najboljših instrumentov. 
Prihranek energije se skoraj vedno doseže 
na lokalni ravni, tako da bi se moralo v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji o konkretnih 
ukrepih odločati na ravni, ki bi bila čim 
bliže državljanom. Poleg tega so tradicije, 
podnebne, gospodarske in druge 
posebnosti znotraj EU in delno tudi 
znotraj držav članic tako različne, da so 
potrebni prilagojeni instrumenti. Tej 
raznolikosti EU z zavezujočimi pogoji 
glede instrumentov ne more zadostiti.
Skladno z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
okvirov, ki so potrebni za doseganje 
navedenega cilja.

Or. de

Obrazložitev

Geslo EU je e pluribus unum, in treba ga je jemati resno, če želimo tudi državljane jemati 
resno. Centralistični pogoji, zlasti, ko bi bilo treba delovati lokalno in je raznolikost tako 
velika, samo povečujejo zavračanje Evrope. To ne more biti v interesu Evropskega 
parlamenta.

Predlog spremembe 304
Daniel Caspary

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Ker kaže, da se cilj te direktive, in 
sicer doseganje cilja povečanja energetske 
učinkovitosti Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek primarne energije do leta 2020, 
in vzpostavitev temelja za dodatno 

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

dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po letu 2020, v državah 
članicah ne bo dosegel, če ne bodo sprejeti 
dodatni ukrepi za energetsko učinkovitost, 
bi lahko Unija ukrepe sprejela s strogim 
upoštevanjem načela subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji skladno z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena.

Or. de

Predlog spremembe 305
Herbert Reul

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Bolj demokratično bi bilo, če bi v direktivo že od začetka vključili datum zapadlosti ali datum 
preverjanja. Pri načinu, ki ga je predlagala Komisija, obstaja nevarnost, da se bodo bistveni 
elementi direktive spremenili v nepregleden in nedemokratičen postopek. To je treba zavrniti.

Predlog spremembe 306
Hannes Swoboda
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Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41 a) Države članice naj podpirajo 
dejavnosti za soproizvodnjo, zlasti pri 
uporabi podpor.

Or. de

Predlog spremembe 307
Herbert Reul

Predlog direktive
Poglavje 1 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina, področje uporabe, opredelitve 
pojmov in cilji povečanja energetske 
učinkovitosti

Vsebina, področje uporabe, opredelitve 
pojmov in cilji prihranka energije

Or. de

Predlog spremembe 308
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, in vzpostavi temelj za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti po tem letu. Kolikor se bodo 
uveljavile energije z nizkimi emisijami 
ogljika in energije iz obnovljivih virov, 
toliko se bo zmanjšal pritisk za prihranek 
energije po letu 2020.
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Or. de

Obrazložitev

Človeštvo bo vedno potrebovalo energijo. Ukrepov za prihranek energije ni mogoče izvajati 
nepretrgoma in linearno, čeprav je povečanje učinkovitosti še vedno mogoče.

Predlog spremembe 309
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, pri čemer se upošteva tehnična 
izvedljivost, stroškovna učinkovitost, 
podnebni pogoji in notranje podnebne 
zahteve, da se zagotovi doseganje cilja 
Unije, tj. 20-odstotni prihranek primarne 
energije do leta 2020, in vzpostavi temelj 
za dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti.

Or. ro

Predlog spremembe 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 311
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek primarne energije 
do leta 2020, pri čemer se lahko 
upoštevajo „zgodnji ukrepi“ držav članic,
in vzpostavi temelj za dodatno izboljšanje 
energetske učinkovitosti po tem letu.

Or. de

Predlog spremembe 312
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Ubeseditev v direktivi bi bilo treba prilagoditi sklepom Sveta ter predsednikov držav in vlad, 
sprejetih v Evropskem svetu marca 2007. Poleg tega je izenačitev standardov energetske 
učinkovitosti in absolutnih prihrankov energije neustrezna, saj vodi povečanje energetske 
učinkovitosti zgolj k specifičnim prihrankom energije, ne pa nujno k absolutnemu znižanju 
porabe energije.

Predlog spremembe 313
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Raven energetske učinkovitosti in razpoložljivih programov v državah članicah se precej 
razlikujeta. Osvetliti je treba pretekle (prostovoljne) programe in ukrepe v državah članicah. 
To je smiselno zaradi nediskriminacije tistih, ki prednjačijo na tem področju in drugim dajejo 
zgled najboljše prakse.

Predlog spremembe 314
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da se zagotovi doseganje cilja Unije, 

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

tj. ob upoštevanju kazalnika energetske 
intenzivnosti 20-odstotni prihranek 
primarne energije do leta 2020, in 
vzpostavi temelj za dodatno izboljšanje 
energetske učinkovitosti po tem letu.

Or. fr

Predlog spremembe 315
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 316
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 317
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sedanja opredelitev cilja EU glede prihranka energije do leta 2020 je doseči 20-odstotno 
zmanjšanje pod projekcije programa PRIMES glede porabe energije v letu 2020. Sprememba 
v 20-odstotni cilj v primerjavi z referenčnim letom je zanesljivejša metoda od nezanesljivih 
projekcij, tako da bo omogočila varnost naložb. Dvajsetodstotno zmanjšanje pod ravni iz leta 
2007 bo torej pripomogla k večjemu prihranki energije in s tem k dosti manjšemu uvozu 
energije in manjšim emisijam toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 318
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 319
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 320
Daniel Caspary

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 321
Gaston Franco
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Končna energija je edina, ki neposredno zadeva potrošnike: končni odjemalci bodo za 
energijo plačevali manj, če bodo sprejeti ukrepi za zmanjšanje porabe končne energije, kar 
bo tudi prispevalo k boju proti energetski revščini ter na splošno povečalo kupno moč 
državljanov in konkurenčnost podjetij.

Predlog spremembe 322
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predstavlja priporočila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
trgih energetskih storitev ter
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa, da se opredelijo 
nacionalni cilji prihranka energije za 
leto 2020.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi subsidiarnosti EU ne more določiti instrumentov za doseganje ciljev prihranka 
energije, ki bi veljali v vseh državah članicah, ampak lahko instrumente zgolj priporoči.
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Predlog spremembe 323
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Določa pravila, s katerimi naj bi se 
odpravile ovire na energetskem trgu in 
pomanjkljivosti trga, ki ovirajo 
učinkovitost pri oskrbi z energijo in rabi 
energije, ter določa zavezujoče nacionalne 
cilje povečanja energetske učinkovitosti za 
leto 2020, 2025 in 2030.

Or. en

Predlog spremembe 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Eden osrednjih ciljev direktive je spodbujanje rasti trgov energetskih storitev v Evropski uniji. 
Zato mora ta cilj biti zajet v vsebini in področju uporabe direktive.
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Predlog spremembe 325
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 326
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 327
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Maria Da 
Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zahteve iz te direktive so minimalne 
zahteve in nobeni od držav članic ne 
preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih 
ukrepov. Takšni ukrepi so združljivi z 
zakonodajo Unije. O nacionalni 
zakonodaji, ki določa strožje ukrepe, je 
treba obvestiti Komisijo.

2. Zahteve iz te direktive so minimalne 
zahteve in nobeni od držav članic ne 
preprečujejo ohranjanja ali uvedbe strožjih 
ukrepov, ki so stroškovno učinkoviti in 
vključujejo dodatno varčevanje. Takšni 
ukrepi so združljivi z zakonodajo Unije. O 
nacionalni zakonodaji, ki določa strožje 
ukrepe, je treba obvestiti Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

Strožji ukrepi se ne bi smeli uporabljati kot izgovor za trgovinske ovire ali prednostno 
obravnavo ene države članice nasproti drugi.

Predlog spremembe 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

2 a. Stavbe s posebno arhitekturno, 
zgodovinsko ali kulturno vrednostjo so 
lahko zaradi svojih posebnih tehničnih ali 
estetskih značilnosti izvzete iz zahtev, ki 
jih določa direktiva. Zato morajo države 
članice po posvetovanju s predstavniki 
strokovnjakov za kulturno dediščino v 
vsaki državi vzpostaviti poseben sistem, 
kadar je za stavbo s temi značilnostmi 
tako izvzetje potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 330
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Stavbe s posebno arhitekturno ali 
zgodovinsko vrednostjo so izvzete iz 
zahtev, ki jih določa ta direktiva.

Or. en

Predlog spremembe 331
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„energija“ pomeni vse oblike energentov, 
kot so opredeljeni Uredbi (ES) 
št. 1099/2008;

1. „energija“ pomeni vse oblike energije v 
prosti prodaji, vključno z električno 
energijo, zemeljskim plinom (tudi 
utekočinjenim zemeljskim plinom), 
utekočinjenim naftnim plinom, vsemi 
gorivi za ogrevanje in hlajenje (vključno z 
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daljinskim ogrevanjem in hlajenjem), 
premogom in lignitom, šoto, pogonskimi 
gorivi (razen letalskega in ladijskega 
goriva) ter biomaso, kakor je opredeljena 
v Direktivi 2001/77/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 
2001 o spodbujanju proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov energije na 
notranjem trgu z električno energijo;

Or. en

Predlog spremembe 332
Daniel Caspary

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. „energetska učinkovitost“: 
učinkovitost pomeni razmerje med porabo 
in koristjo. „Energetske učinkovitosti“ se 
zato ne sme enačiti s pojmom „prihranek 
energije“, ampak se mora z vidika 
celotnega gospodarstva razumeti kot 
razmerje med uporabo primarne energije 
in bruto domačim proizvodom 
(proizvodnja električne 
energije/ekvivalent energetske 
intenzivnosti);

Or. de

Predlog spremembe 333
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. „primarna energija“ pomeni kemično 
energijo, ki jo vsebujejo fosilna goriva ali 
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njihovi proizvodi in druge organske snovi 
ter vse oblike energije iz obnovljivih virov 
ali jedrske energije;

Or. pl

Obrazložitev

Besedilo zadeva učinkovitost primarne energije, zato je treba opredeliti izraz primarna 
energija.

Predlog spremembe 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Romana Jordan Cizelj, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. „energetska učinkovitost“ pomeni 
manjše vložke energije ob istočasnem 
ohranjanju enakovredne ravni 
gospodarske dejavnosti ali storitve;

Or. en

Obrazložitev

Izraz energetska učinkovitost je temelj direktive in mora biti na podlagi opredelitve, ki jo je 
Komisija podala v Načrtu za energetsko učinkovitost 2011 – COM(2011)109, izrecno 
naveden v njej.

Predlog spremembe 335
Giles Chichester

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

1 a. „energetska učinkovitost“ pomeni ali 
doseganje enake končne rabe ali izida z 
manj energije kot prej, ali doseganje večje 
realizacije ali končne rabe z enako 
količino energije;

Or. en

Predlog spremembe 336
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. „energetska učinkovitost“ pomeni 
uporabo manjše količine primarne 
energije za izvajanje enakih ali dodatnih 
gospodarskih aktivnosti;

Or. de

Predlog spremembe 337
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. „energetska učinkovitost“ pomeni 
razmerje med doseženim učinkom, 
storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo 
energijo;

Or. en

Obrazložitev

Kot je opredeljeno v Direktivi 2006/32/ES, ki jo ta direktiva razveljavlja.
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Predlog spremembe 338
András Gyürk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. „energetska učinkovitost“ pomeni 
razmerje med doseženim učinkom, 
storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 339
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. „energetska učinkovitost“ pomeni 
razmerje med doseženim učinkom, 
storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo 
energijo;

Or. en

Predlog spremembe 340
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. „sektorska učinkovitost rabe primarne 
energije“ pomeni učinkovitost, ki se izrazi 
kot razmerje med porabljeno energijo 
(števec) in skupno porabo primarne 
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energije, na voljo za uresničevanje 
posebnega, praktičnega sektorskega cilja, 
na primer za proizvodnjo električne 
energije iz fosilnih goriv (imenovalec), ki 
se pomnoži s 100 in izrazi kot odstotek;

Or. pl

Obrazložitev

Posamezni dokumenti Komisije vsebujejo različne razlage „učinkovitosti“, zato je treba 
pojasniti, kaj dejansko v zadevnem sektorju pomeni pretvorbena učinkovitost.

Predlog spremembe 341
Markus Pieper

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. „izboljšanje energetske učinkovitosti“ 
pomeni povečanje učinkovitosti rabe 
končne energije z razvojem tehnologije, 
gospodarstva ali osebnega ravnanja;

Or. de

Predlog spremembe 342
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. „učinkovitost bruto rabe primarne 
energije“ v državah članicah do leta 2020 
pomeni razmerje med enoto letne porabe 
primarne energije na prebivalca po 
podatkih Eurostata (števec) in enoto 
porabe primarne energije v predhodnem 
letu po podatkih Eurostata (imenovalec), 
ki se pomnoži s 100 in izrazi kot odstotek;
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Or. pl

Obrazložitev

Države članice bodo prikazale skupni prihranek, ki bo rezultat individualne učinkovitosti rabe 
energije v posameznih sektorjih, tj. „bruto učinkovitosti“ rabe energije na prebivalca.

Predlog spremembe 343
Markus Pieper

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 c. „ukrepi za energetsko učinkovitost“ 
pomeni vse ukrepe, ki praviloma vodijo k 
preverljivemu in merljivemu ali 
ocenljivemu izboljšanju energetske 
učinkovitosti;

Or. de

Predlog spremembe 344
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 c. „ukrepi za energetsko učinkovitost“ 
pomeni vse ukrepe, ki običajno vodijo k 
preverljivemu in merljivemu ali 
ocenljivemu izboljšanju energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 345
Herbert Reul



AM\882687SL.doc 69/107 PE475.874v01-00

SL

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. „bruto poraba končne energije“ 
pomeni energetski proizvod, dobavljen za 
energetske namene industriji, prometu, 
gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, 
vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, 
gozdarstvu in ribištvu, vključno z 
električno energijo in toploto, ki jo porabi 
energetska panoga za proizvodnjo 
električne in toplotne energije, ter 
izgubami električne energije in toplote pri 
distribuciji in prenosu;1

__________________
1 Direktiva 2009/28/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 
o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov, spremembi in poznejši 
razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES, člen 2f

Or. de

Predlog spremembe 346
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. „končna poraba energije“ pomeni 
energijo, ki se porabi v naslednjih 
sektorjih: industrija, promet, poslovne in 
javne storitve, kmetijstvo/gozdarstvo, 
ribolov, stanovanjski sektor in drugi. Ne 
vključuje pa neenergetske porabe ter 
dobave sektorju za preoblikovanje 
energije in energetskemu sektorju;

Or. en
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Predlog spremembe 347
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. „energetska intenzivnost“ pomeni 
porabo energije glede na kazalnik 
gospodarske dejavnost, na primer BDP; 

Or. fr

Predlog spremembe 348
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. „energetska intenzivnost“ pomeni 
delež energije, ki se porabi za proizvodnjo 
ene enote bruto nacionalnega proizvoda;

Or. en

Predlog spremembe 349
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. „pretvorba“ pomeni postopek 
preoblikovanja ene oblike energije v 
drugo ali v delo;

Or. pl
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Obrazložitev

Različni postopki pretvorbe imajo različne stopnje učinkovitosti.

Predlog spremembe 350
András Gyürk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. „prihranek energije“ pomeni količino 
prihranjene energije, določeno z meritvijo 
in/ali oceno porabe pred izvedbo enega ali 
več ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti in po njem, ob zagotavljeni 
normalizaciji zunanjih pogojev, ki 
vplivajo na porabo energije;

Or. en

Predlog spremembe 351
Francisco Sosa Wagner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. „prihranek energije“ pomeni količino 
prihranjene energije, določeno z 
merjenjem in/ali oceno porabe pri 
končnem odjemalcu pred izvedbo enega 
ali več ukrepov za izboljšanje in po njej, 
ob zagotavljeni normalizaciji za zunanje 
pogoje, ki vplivajo na rabo energije;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je za bolj natančno opredelitev prihranka energije kot v Direktivi 2006/32/ES.
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Predlog spremembe 352
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. „prihranek energije“ pomeni količino 
prihranjene energije, določeno z meritvijo 
in/ali oceno porabe pred izvedbo enega ali 
več ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti in po njem, ob zagotavljeni 
normalizaciji zunanjih pogojev, ki 
vplivajo na porabo energije;

Or. en

Predlog spremembe 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Paul Rübig, Werner Langen, 
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. „energetsko varčevanje“ pomeni 
zmanjšanje porabe energije z uvedbo 
energetske učinkovitosti, spremembe 
ravnanja ali zmanjšane gospodarske 
dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med pojmoma „energetska učinkovitost“ in „energetsko varčevanje“. 
Primerno razlikovanje omogoča Načrt za energetsko učinkovitost 2011 – COM(2011)109.

Predlog spremembe 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 c. „prihranek končne energije“ pomeni 
količino prihranjene energije, določeno z 
meritvijo in/ali oceno porabe končnega 
odjemalca pred izvedbo enega ali več 
ukrepov za izboljšanje in po njej, ob 
zagotavljeni normalizaciji za zunanje 
pogoje, ki vplivajo na rabo energije;

Or. en

Predlog spremembe 355
Norbert Glante

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 c. „prihranek končne energije“ pomeni 
količino prihranjene primarne energije, 
določene z merjenjem in/ali oceno porabe 
končnega odjemalca pred in po izvedbi 
enega ali več ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, ob istočasni 
normalizaciji za upoštevanje zunanjih 
pogojev, ki negativno vplivajo na porabo 
energije;

Or. de

Obrazložitev

Prihranek bi se moral meriti tudi za primarno energijo, saj je evropski cilj prihranka energije 
opredeljen kot prihranek primarne energije.

Predlog spremembe 356
Henri Weber
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Predlog direktive
Člen 2 – točka 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 c. „prihranek pri porabi končne 
energije“ pomeni obseg zmanjšanja 
porabe energije na podlagi meritve in/ali 
ocene porabe energije končnega 
odjemalca pred izvedbo enega ali več 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti in po njej ter ob upoštevanju 
zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na 
porabo energije;

Or. fr

Predlog spremembe 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 358
Herbert Reul
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Uporaba porabe primarne energije kot referenčne vrednosti bi omogočala zamenjavo vrste 
goriva, ki bi sicer lahko pod nekaterimi pogoji zmanjšala izpuste ogljikovega dioksida, ne pa 
tudi porabe energije. Zato je odločilen prihranek končne energije.

Predlog spremembe 359
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. „storitve energetske učinkovitosti“ 
pomeni sprejeto nalogo ali naloge, ki naj 
bi vodile k izboljšanju energetske 
učinkovitosti in drugim dogovorjenim 
merilom učinkovitosti, na podlagi 
pogodbe, ki z zagotavljanjem rezultatov 
odjemalcu nudi dodano vrednost. Storitev 
je sestavljena iz energetskega pregleda, 
opredelitve, izbire in izvedbe ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti ter 
merjenja in preverjanja prihranka 
energije. Zagotovi se dokumentiran opis 
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predlaganega ali sprejetega okvira za 
ukrepe ter postopka spremljanja. 
Izboljšanje energetske učinkovitosti se 
izmeri in preveri v obdobju, določenem v 
pogodbi, ter z metodami, sprejetimi v 
pogodbi;

Or. en

Predlog spremembe 360
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. „delna storitev, povezana s storitvami 
energetske učinkovitosti“ pomeni storitev, 
ki vključuje zgolj dele („sestavne dele“) 
verige storitev energetske učinkovitosti, 
kot so energetski pregledi, a so ti deli 
zasnovani tako, da neposredno ali 
posredno vodijo k izboljšanju energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 361
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 c. „ponudnik storitev energetske 
učinkovitosti“ pomeni fizično ali pravno 
osebo, ki izvaja storitve energetske 
učinkovitosti ali delne storitve, povezane z 
energetsko učinkovitostjo v objektu ali 
prostorih končnega odjemalca;

Or. en
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Predlog spremembe 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v členu 1(9) Direktive
2004/18/ES;

– „javni organi“ pomenijo državo, 
regionalne ali lokalne organe in 
združenja, ki jih ti organi ustanovijo;
– „oseba javnega prava“, torej vsak 
subjekt:
a) je ustanovljena posebej zaradi 
zadovoljevanja potreb v splošnem 
interesu, ki nima industrijskega ali 
komercialnega značaja,
b) je pravna oseba in
c) jo v glavnem financirajo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge 
osebe javnega prava ali je pod 
upraviteljskim nadzorom navedenih 
organov ali ima upravni, upraviteljski ali 
nadzorni odbor, v katerega več kot 
polovico članov imenujejo država, 
regionalni ali lokalni organi ali druge 
osebe javnega prava;
________________
1Direktiva 2004/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 
o usklajevanju postopkov za oddajo javnih 
naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 
134, 30.4.2004, str. 114).

Or. fr

Predlog spremembe 363
Herbert Reul
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES, če je naročnik oseba javnega 
prava;

Or. de

Obrazložitev

Za preprečitev nepotrebnih sporov je potrebno jasno merilo za razmejitev.

Predlog spremembe 364
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES, z izjemo javnih organov, ki 
delujejo na konkurenčnem trgu ter 
katerih dejavnosti in naložbe se ne 
financirajo iz vladnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 

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

Or. en

Predlog spremembe 366
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES, ter institucije, organe, urade 
in agencije Evropske unije;

Or. ro

Predlog spremembe 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. „javni organi“ pomenijo „naročnike“, 
kakor so opredeljeni v Direktivi 
2004/18/ES. Socialna stanovanja, ki niso 
v lasti javnih organov, so izključena iz te 
opredelitve;

Or. en

Predlog spremembe 368
Vicky Ford
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. „javne stavbe“ so stavbe, ki so v lasti 
javnih organov in se uporabljajo ter 
ogrevajo ali hladijo;

Or. en

Predlog spremembe 369
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. „temeljita prenova“ pomeni celovito 
energetsko prenovo stavbe ali skupine 
stavb z namenom izboljšanja njihove 
energetske učinkovitosti za vsaj 75 % v 
primerjavi z ravnmi pred prenovo;

Or. es

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da je temeljita prenova najboljša rešitev za stavbe z nizko energetsko 
učinkovitostjo, če naj bi v celoti izrabili potencial prihranka (ali zmanjšali stroške). Za 
pojasnitev tega pojma je potrebna natančna opredelitev.

Predlog spremembe 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Paul Rübig, Werner Langen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. 
Tsoukalas), Jan Březina, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. „stroškovno optimalna raven“ 
pomeni raven energetske učinkovitosti 
izdelkov ali storitev, ki vodi v najnižje 
stroške med ocenjenim ekonomskim 
življenjskim ciklom, pri čemer velja:
(a) najnižji strošek je določen z 
upoštevanjem investicijskih stroškov, 
povezanih z energijo, stroškov vzdrževanja 
in obratovanja, če je to potrebno, in 
stroškov odlaganja, če je to potrebno; ter
(b) ocenjeni ekonomski življenjski cikel 
določi vsaka država članica glede na 
kategorijo izdelka ali storitve.
Stroškovno optimalna raven je v območju 
ravni učinkovitosti, kjer je analiza 
stroškov in koristi, izračunana med 
ocenjenim ekonomskim življenjskim 
ciklom, pozitivna. Za stroškovno 
optimalne ravni, povezane s stavbami in 
prenovo stavb, velja člen 2(14) Direktive 
2010/31/EU;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je izpeljana iz opredelitve stroškovne optimalnosti, sprejete v direktivi o 
energetski učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. „sistem gospodarjenja z energijo“ 
pomeni sklop medsebojno povezanih ali 
medsebojno delujočih elementov načrta, ki 
določa cilj energetske učinkovitosti in 
strategijo za doseganje tega cilja;

5. „strategija gospodarjenja z energijo“ 
pomeni sklop medsebojno povezanih ali 
medsebojno delujočih elementov načrta, ki 
določa cilj energetske učinkovitosti in 
strategijo za doseganje tega cilja;
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Or. fr

Predlog spremembe 372
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, odgovorno za prenos 
energije z namenom dobave končnim 
odjemalcem in distribucijskim postajam, ki 
energijo prodajajo končnim odjemalcem, 
vključno z operaterji distribucijskega 
sistema;

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, vključno z operaterji 
distribucijskega sistema, odgovorno za 
prenos energije z namenom dobave 
končnim odjemalcem in distribucijskim 
postajam, ki energijo prodajajo končnim 
odjemalcem, razen prenosa energije od 
fizičnih in pravnih oseb, katerih glavna 
poslovna dejavnost je proizvodnja;

Or. en

Obrazložitev

Fizične ali pravne osebe, za katere distribucija/prodaja energije ni glavna poslovna 
dejavnost, bi morale biti izvzete. Energetski proizvodi v proizvodni industriji se večinoma 
ustvarijo kot stranski proizvodi ali s ponovno uporabo energije in goriv ter se uporabljajo v 
povezanih dejavnostih. Proizvajalcev, ki vlagajo v večjo učinkovitost virov, tako ne bodo 
ovirala dodatna bremena.

Predlog spremembe 373
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, odgovorno za prenos 
energije z namenom dobave končnim 
odjemalcem in distribucijskim postajam, ki 
energijo prodajajo končnim odjemalcem, 
vključno z operaterji distribucijskega 

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, vključno z operaterji 
distribucijskega sistema, odgovorno za 
prenos energije z namenom dobave 
končnim odjemalcem in distribucijskim 
postajam, ki energijo prodajajo končnim 
odjemalcem, ne glede na to, ali se energija 
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sistema; prenaša prek omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 374
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, odgovorno za prenos 
energije z namenom dobave končnim 
odjemalcem in distribucijskim postajam, ki 
energijo prodajajo končnim odjemalcem, 
vključno z operaterji distribucijskega 
sistema;

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, katere dejavnost je v 
glavnem prenos energije z namenom 
dobave končnim odjemalcem in 
distribucijskim postajam, ki energijo 
prodajajo končnim odjemalcem, vključno z 
operaterji distribucijskega sistema;

Or. ro

Predlog spremembe 375
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, odgovorno za prenos 
energije z namenom dobave končnim 
odjemalcem in distribucijskim postajam, ki 
energijo prodajajo končnim odjemalcem, 
vključno z operaterji distribucijskega 
sistema;

7. „distributer energije“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, katere osnovna dejavnost je 
odgovornost za prenos energije z namenom 
dobave končnim odjemalcem in 
distribucijskim postajam, ki energijo 
prodajajo končnim odjemalcem, vključno z 
operaterji distribucijskega sistema;

Or. de

Obrazložitev

Direktiva v osnovi ne bi smela veljati za male distributerje energije.



PE475.874v01-00 84/107 AM\882687SL.doc

SL

Predlog spremembe 376
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem;

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem, razen 
prodaje energije fizičnih in pravnih oseb, 
katerih glavna poslovna dejavnost je 
proizvodnja;

Or. en

Obrazložitev

Fizične ali pravne osebe, za katere distribucija/prodaja energije ni glavna poslovna 
dejavnost, bi morale biti izvzete. Energetski proizvodi v proizvodni industriji se večinoma 
ustvarijo kot stranski proizvodi ali s ponovno uporabo energije in goriv ter se uporabljajo v 
povezanih dejavnostih. Proizvajalcev, ki vlagajo v večjo učinkovitost virov, tako ne bodo 
ovirala dodatna bremena.

Predlog spremembe 377
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem;

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem, ne glede na 
to, ali je energija povezana z omrežjem ali 
ne;

Or. en
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Predlog spremembe 378
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem;

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, katere 
dejavnost je v glavnem prodaja energije
končnim odjemalcem;

Or. ro

Predlog spremembe 379
Fiorello Provera

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem;

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem in je v stiku 
s končnimi odjemalci;

Or. en

Obrazložitev

Ob poudarjanju pomena odnosa med prodajalcem in končnim odjemalcem mora biti za 
posredovanje cenovnih signalov, ki odjemalca silijo k učinkoviti porabi, zadolžen prodajalec, 
ne pa upravljavec distribucijskega omrežja ali kdo drug.

Predlog spremembe 380
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, ki prodaja 
energijo končnim odjemalcem;

9. „podjetje za maloprodajo energije“ 
pomeni fizično ali pravno osebo, katere 
osnovna dejavnost je prodaja energije
končnim odjemalcem;

Or. de

Obrazložitev

Direktiva v osnovi ne bi smela veljati za podjetja za maloprodajo energije.

Predlog spremembe 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 382
András Gyürk

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a. „podjetje za energetske storitve“ 
pomeni pravno osebo, ki izvaja energetske 
storitve in/ali druge ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v uporabnikovem 
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objektu ali prostorih ter pri tem sprejema 
določeno stopnjo finančnega tveganja. 
Plačilo za opravljene storitve (v celoti ali 
delno) temelji na doseganju izboljšav 
energetske učinkovitosti ter drugih 
dogovorjenih meril učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 383
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a. „podjetje za energetske storitve“ 
pomeni pravno osebo, ki izvaja energetske 
storitve in/ali druge ukrepe za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v uporabnikovem 
objektu ali prostorih ter pri tem sprejema 
določeno stopnjo finančnega tveganja. 
Plačilo za opravljene storitve (v celoti ali 
delno) temelji na doseganju izboljšav 
energetske učinkovitosti ter drugih 
dogovorjenih meril učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 384
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Člen 2 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a. „programi za uravnavanje porabe 
energije“ pomenijo vse ukrepe, ki 
omogočajo začasno zmanjšanje 
povpraševanja po energiji, da bi se odzvali 
na pogoje za dobavo energije; 
uravnavanje porabe energije omogoča 
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sodelovanje med dobavitelji in uporabniki 
energije, da bi spodbudili zmanjšanje 
porabe v obdobjih konične porabe ali 
izboljšali učinkovitost energetske 
vrednostne verige;

Or. fr

Predlog spremembe 385
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a. „odziv na povpraševanje“ pomeni 
programe, ki porabnikom energije 
omogočajo začasno zmanjšanje 
povpraševanja po električni energiji kot 
odgovor na pogoje dobave. Odziv na 
povpraševanje omogoča sodelovanje med 
ponudnikom in uporabnikom energije, s 
katerim se spodbujanja zmanjšanje 
povpraševanja po energiji v času najvišje 
obremenitve, ali kot odgovor na zahteve za 
omejitev za povečanje učinkovitosti verige 
vrednosti energije;

Or. en

Predlog spremembe 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a. „odziv na povpraševanje“ pomeni 
spremembo porabe elektrike pri končnih 
odjemalcih/mikrogeneratorjih glede na 
njihove aktualne/običajne vzorce 
porabe/injekcije kot odziv na spreminjanje 
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cen električne energije skozi čas ali na 
finančne spodbude, namenjene 
prilagoditvi porabe električne energije ali 
kot odziv na sprejetje potrošnikove 
ponudbe, posamično ali prek združitve, za 
prodajo zmanjšanja povpraševanja po 
določeni ceni na organiziranih trgih z 
električno energijo ali ponudniku na 
drobno;

Or. en

Predlog spremembe 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. „program odziva na povpraševanje“ 
pomeni aplikacijo informacijske in 
komunikacijske tehnologije, ki omogoča 
porabnikom energije, da svoje 
povpraševanje po električni energiji 
prilagodijo spreminjanju cen in dobave;

Or. en

Predlog spremembe 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11 a. programi za „odziv na 
povpraševanje“ porabnikom energije 
omogočajo začasno zmanjšanje 
povpraševanja po električni energiji kot 
odgovor na pogoje dobave. Odziv na 
povpraševanje omogoča sodelovanje med 
ponudnikom energije in uporabnikom 
energije, da se spodbudi zmanjšanje 
povpraševanja po energiji v času najvišje 
obremenitve ali kot odgovor na zahteve za 
omejitev, s katero bi se povečala 
učinkovitost verige vrednosti energije;

Or. en

Predlog spremembe 390
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

12. „energetski pregled“ pomeni 
sistematično visokokakovostno revizijo 
naložbenega razreda, da se pridobi 
ustrezno poznavanje dejanske energetske 
učinkovitosti industrijskih obratov, 
procesov in stavb ali zasebnih ali javnih 
storitev. S pregledom se opredeli 
stroškovno učinkovit prihranek in določi 
njegov obseg, ter izdelajo priporočila za 
uresničitev tega prihranka in izboljšanje 
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energetske učinkovitosti. Podlaga za te 
izračune morajo biti stroški in koristi 
življenjskega kroga, hkrati pa je treba 
upoštevati spremenljive elemente, kot so 
vedenje uporabnika ali stanovalca. To 
omogoča lastnikom ali upraviteljem 
obratov ali stavb, javnim gospodarskim 
službam, podjetjem za energetske storitve 
in vlagateljem visoko stopnjo gotovosti o 
stroških projekta ter pričakovanih 
prihrankih in tveganjih;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev bo določila jasen in ambiciozen okvir za energetske preglede, ki bo temeljil na 
stroških in koristih življenjskega cikla, ne pa na delnih in zavajajočih izračunih, ki bi temeljili 
na preprostih obdobjih odplačila ter ne bi upoštevali velikega deleža dolgoročnega prihranka 
energije in časovne vrednosti denarja. Uporaba teh energetskih pregledov visoke kakovosti 
bo državam članicam omogočila tudi razvoj programov izboljšanja kakovosti za energetske 
izkaznice, ki bodo dopolnili Direktivo 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 391
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 392
Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 393
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Zahtevane informacije iz člena 2(2) bi morale ostati zaupne, da ne bi prišlo do izkrivljanja 
konkurence med akterji v in zunaj EU.

Predlog spremembe 394
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12 a. „stroškovno zelo učinkovita 
priporočila“ pomenijo ukrepe, 
opredeljene na podlagi energetskih 
pregledov, s petletno ali krajšo dobo 
vračanja naložb;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo predloga spremembe, ki ga je predlagal Claude Turmes.

Predlog spremembe 395
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

energetske učinkovitosti, dogovorjeno in 
zajamčeno s pogodbo, ali drugim 
dogovorjenim merilom za energetsko 
učinkovitost, kot so finančni prihranki ali 
prihranki kilovatnih ur;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev mora odražati industrijsko prakso. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije 
se oglašuje in prodaja na podlagi jamstva, ki ga ponuja. To je treba zajeti. Poleg tega 
zajamčeni prihranek ni samo finančen, ampak vključuje tudi prihranek kilovatnih ur.

Predlog spremembe 396
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

13. „pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije“ pomeni pogodbeni dogovor med 
koristnikom in ponudnikom ukrepa za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se 
preverja in spremlja med veljavnostjo 
pogodbe, če se naložbe iz tega ukrepa, 
vključno z delom, dobavo ali storitvijo, 
opravijo sorazmerno s stopnjo izboljšanja 
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s 
pogodbo, ali drugim dogovorjenim 
merilom za energetsko učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 397
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

13. „pogodbeno zagotavljanje prihranka 
energije“ pomeni pogodbeni dogovor med 
koristnikom in ponudnikom ukrepa za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se 
preverja in spremlja v vsem obdobju 
pogodbe, če se naložbe iz tega ukrepa, 
vključno z delom, dobavo ali storitvijo, 
opravijo sorazmerno s stopnjo izboljšanja 
energetske učinkovitosti, dogovorjeno s 
pogodbo, ali drugim dogovorjenim 
merilom za energetsko učinkovitost;

Or. en

Obrazložitev

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije ne pomeni vedno, da naložbo opravi ponudnik 
energetskih storitev.

Predlog spremembe 398
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Komisija bi morala zaradi dolge priprave vedeti, da ponudniki energetskih storitev delujejo 
na podlagi zagotovljenega, ne pa dogovorjenega prihranka energije. Poleg tega se cena 
energije pogosto spreminja, nenazadnje tudi zaradi državnih posegov. Zato bi moral biti 
mogoč tudi dogovorjen prihranek v kWh.

Predlog spremembe 399
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13 a. „pametni števec“ pomeni 
elektronsko napravo, ki lahko meri 
porabo energije, doda več informacij kot 
običajni števec ter lahko pošilja podatke z 
uporabo elektronske komunikacije. 
Ključna značilnost pametnega števca je 
možnost dvosmerne komunikacije med 
porabnikom in dobaviteljem/operaterjem. 
Prav tako pa mora spodbujati storitve, ki 
olajšajo prihranek energije znotraj doma. 
Poleg dvosmerne komunikacije ima lahko 
pametni števec katerokoli ali vse ostale 
dodatne funkcionalnosti, ki jih je 
opredelil mandat M/441 o pametnem 
merjenju, vendar morajo biti za namene te 
direktive povezane z vmesnikom, 
opisanem v točki 1.1 Priloge VI;

Or. en

Obrazložitev

Pametni števec ni opredeljen niti v Direktivi 2006/32/ES niti v direktivi 2009/72/ES. Zgornja 
opredelitev je vzeta iz delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Pojasnjevalna 
opomba o 2009/72/EC in 2009/73/EC in se nanaša na dodatne funkcionalnosti pametnega 
števca, opisanega v standardizacijskem mandatu M/441 o pametnem merjenju.

Predlog spremembe 400
Fiona Hall
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13 b. „izpisek“ pomeni izpisek stanja na 
računu, ki kaže, koliko energije je bilo 
porabljeno in kakšna je njena cena;

Or. en

Obrazložitev

Izpisek vsebuje informacije za porabnika. Nujno je razlikovanje od računa z zahtevo za 
plačilo, saj se lahko porabniki odločijo za enakomerna plačila vse leto z neposredno 
obremenitvijo ali za sistem predplačil.

Predlog spremembe 401
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13 c. „račun“ pomeni račun z zahtevo za 
plačilo;

Or. en

Obrazložitev

Izpisek vsebuje informacije za porabnika. Nujno je razlikovanje od računa z zahtevo za 
plačilo, saj se lahko porabniki odločijo za enakomerna plačila vse leto z neposredno 
obremenitvijo ali za sistem predplačil.

Predlog spremembe 402
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. „soproizvodnja“ pomeni postopek 15. „soproizvodnja“ pomeni postopek 
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sočasne proizvodnje toplotne in električne 
ali mehanske energije;

sočasne proizvodnje toplotne in električne 
ali mehanske energije ali določene snovi;

Or. pl

Obrazložitev

Soproizvodnja kot izključno energetski postopek lahko proizvaja odpadke, kot je CO2, ali 
druge snovi, ki temeljijo na CO2.

Predlog spremembe 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 a. „industrijska odpadna toplota“ 
pomeni vroče industrijske zračne tokove 
kot stranski proizvod, ki se jim pri 
proizvodnji industrijskih proizvodov ni 
mogoče izogniti ali jih uporabiti;

Or. en

Predlog spremembe 404
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 a. „odpadna toplota“ pomeni toploto, 
ki se ji kot stranskemu proizvodu 
industrijskih procesov in procesov 
proizvodnje električne energije ni mogoče 
izogniti ter je ni mogoče uporabiti v 
industrijski proizvodnji ali v obratu za 
proizvodnjo električne energije;

Or. de
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Obrazložitev

Ta sprememba je namenjena jasnosti pri izvajanju direktive.

Predlog spremembe 405
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 a. „odpadna toplota“ pomeni toplotno 
energijo kot stranski proizvod postopka, 
pri katerem proizvodnja te toplote ni 
glavni cilj;

Or. en

Predlog spremembe 406
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 a. „industrijska odpadna toplota“ 
pomeni vroče industrijske zračne tokove 
kot stranski proizvod, ki se jim pri 
proizvodnji industrijskih proizvodov ni 
mogoče izogniti ali jih uporabiti;

Or. en

Predlog spremembe 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17 b. „industrijska odpadna toplota“ 
pomeni vroče industrijske zračne tokove 
kot stranski proizvod, ki se jim pri 
proizvodnji industrijskih proizvodov ni 
mogoče izogniti ali jih uporabiti pri 
industrijski proizvodnji;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je potrebna za razjasnitev izvedbe člena 10.

Predlog spremembe 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

21 a. „mikrotehnologija za proizvodnjo 
energije“ ali „mikrogeneratorji energije“ 
pomeni niz malih naprav za proizvodnjo 
električne energije in toplote, ki jih je 
mogoče namestiti in uporabljati v 
gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 409
Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

21 a. „mikrotehnologija za proizvodnjo 
energije“ ali „mikrogeneratorji energije“ 
pomeni niz malih naprav za proizvodnjo 
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električne energije in toplote, ki jih je 
mogoče namestiti in uporabljati v 
gospodinjstvih;

Or. en

Predlog spremembe 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25. „indeks pozidanosti“ pomeni razmerje 
med površino zemljišč in tlorisno površino 
stavb na določenem ozemlju;

25. „indeks pozidanosti“ pomeni razmerje 
med površino zemljišč in zazidano 
površino stavb na določenem ozemlju;

Or. fr

Predlog spremembe 411
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25a. „potencial mestnih središč za 
soproizvodnjo“ pomeni možnost uporabe 
odpadne toplote za ogrevanje, tehnološke 
namene ali hlajenje;

Or. pl

Obrazložitev

Različne možnosti za soproizvodnjo iz predloga so odvisne od oddaljenosti od toplotnega vira 
in ne od števila ter tipa odjemalcev.

Predlog spremembe 412
Norbert Glante

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

26. „učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje“ pomeni sistem daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, pri katerem se 
uporablja vsaj 50 % toplote iz obnovljivih 
virov, odpadkov ali soproizvodnje ali 
njihove kombinacije ter ima količnik 
primarne energije iz Direktive 2010/31/EU, 
izračunan v skladu s standardom EN 
15603, največ 0,8;

Or. de

Obrazložitev

Navezovanje na evropski standard, ki opredeljuje metodo za izračun količnika primarne 
energije, bo podprlo usklajeno izvajanje te direktive. Ta evropski standard je bil razvit na 
podlagi mandata Komisije za izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb. Komisija je 
takrat določila količnik, ki je manjši ali enak 0,8.

Predlog spremembe 413
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 2 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

26. „učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje“ pomeni sistem daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, pri katerem se 
uporablja toplota iz soproizvodnje ter ima 
količnik primarne energije iz 
Direktive 2010/31/EU vsaj 0,8;

Or. en

Predlog spremembe 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration
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and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Predlog spremembe 416
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 417
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 418
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

26. „učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje“ pomeni sistem daljinskega 
ogrevanja in hlajenja, pri katerem se 
uporablja vsaj 50 % toplote iz obnovljivih 
virov, odpadkov ali soproizvodnje ali 
njihove kombinacije ter ima količnik 
primarne energije iz Direktive 2010/31/EU 
vsaj 0,7;

Or. pl

Obrazložitev

Glede na sedanje ravni neizkoriščene primarne energije bi moral vsak količnik soproizvodnje, 
ki je že nad 0,7, šteti za učinkovitega.

Predlog spremembe 419
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27. „obsežna prenova“ pomeni prenovo, 
katere stroški presegajo 50 % vrednosti 
naložbe za novo primerljivo napravo v 
skladu z Odločbo 2007/74/ES ali za katero 
je potrebna zahteva posodobitev 
dovoljenja, izdanega v skladu z 
Direktivo 2010/75/EU.

27. „obsežna prenova“ pomeni prenovo, 
katere stroški presegajo 50 % vrednosti 
naložbe za novo primerljivo napravo v 
skladu z Odločbo 2007/74/ES ali za katero 
je potrebna zahteva posodobitev 
dovoljenja, izdanega v skladu z 
Direktivo 2010/75/EU; „obsežna prenova“ 
v primeru stavb pomeni prenovo stavbe, 
kakor je opredeljeno v členu 2(10) 
Direktive 2010/31/ES.

Or. ro
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Predlog spremembe 420
Giles Chichester

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27 a. „financiranje s tretje strani“ pomeni 
pogodbeni dogovor, ki vključuje tretjo 
stran – poleg dobavitelja energije in 
koristnika ukrepa za izboljšanje 
energetske učinkovitosti – ki zagotavlja 
kapital za izvajanje ukrepa in koristniku 
zaračuna pristojbino, ki ustreza delu 
energetske učinkovitosti, dosežene z 
navedenim ukrepom. Ta tretja stran je 
lahko podjetje za energetske storitve ali pa 
tudi ne;

Or. en

Predlog spremembe 421
Paul Rübig

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. „prihranki zaradi zgodnjih ukrepov“ 
pomeni prihranke kot posledico ukrepov 
za energetsko učinkovitost, začetih v enem 
od minulih let, vendar ne pred letom 1995, 
ki bodo ustvarjali prihranke tudi v letu 
2016 in kasneje;

Or. en

Predlog spremembe 422
Hannes Swoboda

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

27 a. „prihranki zaradi zgodnjih ukrepov“ 
pomeni prihranke, ki so posledica 
ukrepov držav članic za energetsko 
učinkovitost, ki so bili začeti najhitreje 
leta 1995 in bodo delovali vsaj do leta 
2016;

Or. de

Predlog spremembe 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, Ani 
Podimata (Anni Podimata)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27 a. „energetska revščina“ pomeni 
porabo nesorazmernega deleža dohodkov 
za energijo. Natančneje je to opredeljeno 
kot dejstvo, da morajo gospodinjstva v 
deležu dohodkov na gospodinjstvo 
porabiti več kot dvojno srednjo vrednost 
deleža, ki ga gospodinjstva porabijo za 
energijo znotraj doma. Izdatek je 
izračunan za ohranjanje iste notranje 
temperature, kot jo ima večina 
nacionalnih gospodinjstev;

Or. en

Obrazložitev

Del koristi energetske učinkovitosti mora biti usmerjen k tistim, ki trpijo zaradi energetske 
revščine. Za to je treba ta koncept opredeliti. Izkušnje v Združenem kraljestvu kažejo na 
težave z absolutnim deležem, zato je bil namesto tega izbran pristop relativnega deleža.


