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Predlog spremembe 424
Ani Podimata (Anni Podimata), Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Finančna in tehnična podpora

2a. Brez poseganja v člena 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
države članice oblikujejo mehanizme 
financiranja, ki omogočajo združitev 
različnih virov financiranja, na primer:
(a) finančnih prispevkov in glob zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz člena 6,
(b) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
člena 10(3) Direktive 2009/29/ES,
(c) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
projektnih obveznic EU,
(d) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
večletnega finančnega okvira, zlasti 
sredstev iz Kohezijskega sklada in 
strukturnih skladov, posebnih evropskih 
finančnih instrumentov, tehnične pomoči 
in finančnega inženiringa,
(e) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
Evropske investicijske banke (EIB) in 
drugih evropskih finančnih institucij, 
zlasti iz Evropske banke za obnovo in 
razvoj (EBRD) ter Razvojne banke Sveta 
Evrope (CEB),
(f) nacionalnih virov, tudi iz javnih bank 
in drugih nacionalnih finančnih 
institucij.
2. Finančni mehanizmi:
(a) ta denar uporabljajo za ustvarjanje 
najvišjega možnega finančnega vzvoda 
zasebnega kapitala, zlasti s pomočjo 
institucionalnih vlagateljev;
(b) zagotavljajo finančne instrumente 
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(npr. jamstva za posojilo za zasebni 
kapital, jamstva za posojilo za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije, 
nepovratna sredstva, subvencionirana 
posojila in posebne kreditne linije), ki 
zmanjšujejo ugotovljena in dejanska 
tveganja projektov za energetsko 
učinkovitost;
(c) so povezani s programi ali agencijami, 
ki bodo zbirali in ocenjevali kakovost 
projektov varčevanja z energijo, 
zagotavljajo tehnično pomoč ter v skladu s 
členom 14 spodbujajo trg energetskih 
storitev in pomagajo ustvarjati 
povpraševanje odjemalcev po teh 
storitvah;
(d) zagotavljajo ustrezna sredstva za 
podporo programom usposabljanja in 
izdajanja spričeval, s katerimi se 
izboljšuje in priznava znanje na področju 
energetske učinkovitosti.
3. Komisija po potrebi neposredno ali prek 
evropskih finančnih institucij pomaga 
državam članicam, ki za to zaprosijo, pri 
oblikovanju finančnih mehanizmov in 
sistemov tehnične podpore za večjo 
energetsko učinkovitost v posameznih 
sektorjih, tako da podpira izmenjavo 
dobre prakse med pristojnimi 
nacionalnimi ali regionalnimi organi.
4. Komisija v sodelovanju z EIB pripravi 
strategijo, s katero bo mehanizmom 
financiranja pomagala privabiti zasebni 
kapital, na primer z ozaveščanjem ciljnih 
institucionalnih vlagateljev o možnostih 
financiranja in s pripravo smernic o 
najboljših praksah.

Or. en

Predlog spremembe 425
Britta Thomsen, Ani Podimata (Anni Podimata)
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Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Finančna in tehnična podpora

1. Brez poseganja v člena 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
države članice oblikujejo mehanizme 
financiranja, ki omogočajo združitev 
različnih virov financiranja, na primer:
(a) finančnih prispevkov in glob zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz člena 6,
(b) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
člena 10(3) Direktive 2009/29/ES,
(c) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
projektnih obveznic EU,
(d) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
večletnega finančnega okvira, zlasti 
sredstev iz Kohezijskega sklada in 
strukturnih skladov, posebnih evropskih 
finančnih instrumentov, tehnične pomoči 
in finančnega inženiringa,
(e) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
Evropske investicijske banke (EIB) in 
drugih evropskih finančnih institucij, 
zlasti iz Evropske banke za obnovo in 
razvoj (EBRD) ter Razvojne banke Sveta 
Evrope (CEB),
(f) nacionalnih virov, tudi iz javnih bank 
in drugih nacionalnih finančnih 
institucij.
2. Finančni mehanizmi:
(a) ta denar uporabljajo za ustvarjanje 
najvišjega možnega finančnega vzvoda 
zasebnega kapitala, zlasti s pomočjo 
institucionalnih vlagateljev, za odobritev 
financiranja pa uporabljajo merila, ki 
zagotavljajo uresničevanje tako okoljskih 
kot socialnih ciljev;
(b) zagotavljajo finančne instrumente 
(npr. jamstva za posojilo za zasebni 
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kapital, jamstva za posojilo za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije, 
nepovratna sredstva, subvencionirana 
posojila, posebne kreditne linije in sisteme 
financiranja s strani tretje osebe), ki 
zmanjšujejo ugotovljena in dejanska 
tveganja projektov za energetsko 
učinkovitost, ter omogočajo stroškovno 
učinkovite prenove tudi gospodinjstvom z 
nizkimi in srednje visokimi prihodki;
(c) so povezani s programi ali agencijami, 
ki bodo zbirali in ocenjevali kakovost 
projektov varčevanja z energijo, 
zagotavljajo tehnično pomoč ter v skladu s 
členom 14 spodbujajo trg energetskih 
storitev in pomagajo ustvarjati 
povpraševanje odjemalcev po teh 
storitvah;
(d) zagotavljajo ustrezna sredstva za 
podporo programom usposabljanja in 
izdajanja spričeval, s katerimi se 
izboljšuje in priznava znanje na področju 
energetske učinkovitosti;
(e) zagotavljajo ustrezne vire za podporo 
socialnemu dialogu in standardnim 
namestitvam, katerih namen je boljša 
energetska učinkovitost, ter dobre delovne 
pogoje, zdravje in varnost pri delu.
3. Komisija po potrebi neposredno ali prek 
evropskih finančnih institucij pomaga 
državam članicam, ki za to zaprosijo, pri 
oblikovanju finančnih mehanizmov in 
sistemov tehnične podpore za večjo 
energetsko učinkovitost v posameznih 
sektorjih.
4. Komisija spodbuja izmenjavo dobre 
prakse med pristojnimi nacionalnimi ali 
regionalnimi oblastmi ali organi, npr. 
prek letnih srečanj z regulatornimi 
organi, javnih podatkovnih baz z 
informacijami o izvajanju ukrepov v 
državah članicah in primerjave med 
državami.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog poročevalca je ocenjen pozitivno. Spremembe: 2a) Merila, ki jih je treba izpolniti pri 
razporejanju sredstev. 2b) Poudariti je treba, da bi moral biti del izboljšav energetske 
učinkovitosti namenjen tudi ljudem, ki jih pesti energetska revščina. 2e) Zagotoviti moramo 
primerne delovne pogoje za ljudi, ki dejansko izvajajo izboljšave energetske učinkovitosti. 4) 
Nazadnje, podpora izmenjavi najboljših praks je ključna in del razlage za evropsko politiko 
na tem področju.

Predlog spremembe 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Finančna in tehnična podpora

2a. Brez poseganja v člena 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
države članice oblikujejo mehanizme 
financiranja, ki omogočajo združitev 
različnih virov financiranja, na primer:
(a) finančnih prispevkov in glob zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz člena 6,
(b) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
člena 10(3) Direktive 2009/29/ES,
(c) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
projektnih obveznic EU,
(d) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
večletnega finančnega okvira, zlasti 
sredstev iz Kohezijskega sklada in 
strukturnih skladov, posebnih evropskih 
finančnih instrumentov, tehnične pomoči 
in finančnega inženiringa,
(e) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
Evropske investicijske banke (EIB) in 
drugih evropskih finančnih institucij, 
zlasti iz Evropske banke za obnovo in 
razvoj (EBRD) ter Razvojne banke Sveta 
Evrope (CEB),
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(f) nacionalnih virov, tudi iz javnih bank 
in drugih nacionalnih finančnih 
institucij.
2. Finančni mehanizmi:
(a) ta denar uporabljajo za ustvarjanje 
najvišjega možnega finančnega vzvoda 
zasebnega kapitala, zlasti s pomočjo 
institucionalnih vlagateljev;
(b) zagotavljajo finančne instrumente 
(npr. jamstva za posojilo za zasebni 
kapital, jamstva za posojilo za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije, 
nepovratna sredstva, subvencionirana 
posojila in posebne kreditne linije), ki 
zmanjšujejo ugotovljena in dejanska 
tveganja projektov za energetsko 
učinkovitost;
(c) so povezani s programi ali agencijami, 
ki bodo zbirali in ocenjevali kakovost 
projektov varčevanja z energijo, 
zagotavljajo tehnično pomoč ter v skladu s 
členom 14 spodbujajo trg energetskih 
storitev in pomagajo ustvarjati 
povpraševanje odjemalcev po teh 
storitvah;
(d) zagotavljajo ustrezna sredstva za 
podporo programom usposabljanja in 
izdajanja spričeval, s katerimi se 
izboljšuje in priznava znanje na področju 
energetske učinkovitosti;
(e) zagotavljajo sredstva za raziskave na 
področju male in mikro tehnologije za 
proizvodnjo energije, za njeno 
predstavitev in pospešitev njene uvedbe ter 
za optimizirano povezovanje teh 
generatorjev v omrežje;
(f) so povezani s programi ukrepanja za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
vseh gospodinjstvih, da bi preprečili 
energetsko revščino in lastnike spodbudili, 
da z ustreznimi prilagoditvami kar najbolj 
povečajo energetsko učinkovitost svojih 
nepremičnin.
3. Komisija po potrebi neposredno ali prek 
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evropskih finančnih institucij pomaga 
državam članicam, ki za to zaprosijo, pri 
oblikovanju finančnih mehanizmov in 
sistemov tehnične podpore za večjo 
energetsko učinkovitost v posameznih 
sektorjih, tako da podpira izmenjavo 
dobre prakse med pristojnimi 
nacionalnimi ali regionalnimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 427
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Finančna in tehnična podpora

Brez poseganja v člena 107 in 108 
Pogodbe države članice oblikujejo 
mehanizme financiranja, ki omogočajo 
združitev različnih virov financiranja, na 
primer:
a) finančnih prispevkov in glob zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz člena 6,
b) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
člena 10(3) Direktive 2009/29/ES,
c) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
projektnih obveznic EU,
d) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
večletnega finančnega okvira, zlasti 
sredstev iz Kohezijskega sklada, 
strukturnih skladov, sklada za razvoj 
podeželja, posebnih evropskih finančnih 
instrumentov, tehnične pomoči in 
finančnega inženiringa,
e) sredstev za energetsko učinkovitost iz 
Evropske investicijske banke (EIB), na 
primer Evropskega sklada za energetsko 
učinkovitost, in drugih evropskih 
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finančnih institucij, zlasti iz Evropske 
banke za obnovo in razvoj (EBRD) ter 
Razvojne banke Sveta Evrope (CEB),
f) nacionalnih virov, tudi iz javnih bank 
in drugih nacionalnih finančnih 
institucij.
2) Finančni mehanizmi ob upoštevanju 
načel prilagodljivosti in subsidiarnosti:
a) ta denar uporabljajo za ustvarjanje 
najvišjega možnega finančnega vzvoda 
zasebnega kapitala, zlasti s pomočjo 
institucionalnih vlagateljev;
b) zagotavljajo finančne instrumente (npr. 
jamstva za posojilo za zasebni kapital, 
jamstva za posojilo za pogodbeno 
zagotavljanje prihranka energije, 
nepovratna sredstva, subvencionirana 
posojila in posebne kreditne linije), ki 
zmanjšujejo ugotovljena in dejanska 
tveganja projektov za energetsko 
učinkovitost;
c) so povezani s programi ali agencijami, 
ki bodo zbirali in ocenjevali kakovost 
projektov varčevanja z energijo, 
zagotavljajo tehnično pomoč ter v skladu s 
členom 14 spodbujajo trg energetskih 
storitev in pomagajo ustvarjati 
povpraševanje odjemalcev po teh 
storitvah;
d) zagotavljajo ustrezna sredstva za 
podporo programom usposabljanja in 
izdajanja spričeval, s katerimi se 
izboljšuje in priznava znanje na področju 
energetske učinkovitosti.
3. Komisija po potrebi neposredno ali prek 
evropskih finančnih institucij pomaga 
državam članicam, ki za to zaprosijo, pri 
oblikovanju finančnih mehanizmov in 
sistemov tehnične podpore za večjo 
energetsko učinkovitost v posameznih 
sektorjih, tako da podpira izmenjavo 
dobre prakse med pristojnimi 
nacionalnimi ali regionalnimi organi.
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Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pravilno sklepa, da se ukrepi, ki so predlagani v tej direktivi, brez potrebnih 
finančnih mehanizmov ne bodo mogli uresničiti ter ne bodo omogočili ustvarjanja številnih 
delovnih mest in spodbujali inovacij. Poleg virov financiranja, ki jih je že navedel 
poročevalec, spodbujamo Evropski parlament, naj sredstva za razvoj podeželja poveže s 
projekti energetske učinkovitosti na podeželju.

Predlog spremembe 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner 
Langen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Jan Březina, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice se najpozneje do 
junija 2013 sporazumejo o nacionalnih 
ciljih povečanja energetske učinkovitosti 
na podlagi predloga Komisije, pri tem pa 
upoštevajo metodologijo, kot je določena v 
Prilogi Ia, da se zagotovi doseganje cilja 
Unije, tj. 20-odstotni prihranek primarne 
energije do leta 2020, za kar bi bilo treba 
zmanjšati porabo primarne energije EU 
za 368 Mtoe v letu 2020 ali zmanjšati 
energetsko intenzivnost v Uniji na največ 
104 tone ekvivalenta nafte na milijon 
evrov bruto domačega proizvoda v 
letu 2020, merjeno v cenah za leto 2005. 
Nacionalni cilji energetske učinkovitosti 
se izrazijo kot absolutna raven prihranka 
primarne energije ali kot absolutna raven 
porabe primarne energije leta 2020 glede 
na napoved BDP za tisto leto. Pri tem se 
upoštevajo ukrepi iz te direktive, ukrepi za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 
energijo, sprejeti v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter drugi ukrepi za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.
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Obrazložitev

Za uresničitev krovnega cilja se zdi okrepitev nacionalnih ciljev z jasno delitvijo bremena, 
metodologijo merjenja in preverjanja (gl. pr. spr. k členu 3(2a)) in močno vlogo Komisije (gl. 
pr. spr. k členu 19(2)) primernejša in skladna z načelom subsidiarnosti. Tako bi državam 
članicam omogočili večjo prilagodljivost pri izbiri instrumentov in skladnost z Bendtsenovim 
poročilom, ki ga je sprejel EP 15. decembra 2010.

Predlog spremembe 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne 
Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo zavezujoč
nacionalni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, izražen kot absolutna raven 
porabe primarne energije leta 2020, o 
katerem morajo obvestiti Komisijo 
najpozneje do [datum začetka veljavnosti 
te direktive]. Ti cilji se določijo na podlagi 
okvirnih vrednosti iz Priloge 0 in 
upoštevajo cilj Unije, tj. 20-odstotni 
prihranek energije. Države članice določijo 
krivuljo izboljšanja energetske 
učinkovitosti in sprejmejo učinkovito 
zasnovane ukrepe za zagotovitev, da bo 
izboljšanje njihove energetske 
učinkovitosti enako predvidenemu v 
krivulji ali večje. Države članice lahko 
sprejmejo tudi ukrepe iz te direktive, 
ukrepe za doseganje nacionalnih ciljev 
varčevanja z energijo, sprejetih v skladu s 
členom 4(1) Direktive 2006/32/ES, ter 
druge ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v državah članicah in na 
ravni Unije. Vsakršno odstopanje od 
vrednosti v Prilogi 0 se utemelji in sporoči 
Komisiji.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva o energiji iz obnovljivih virov (2009/28/ES) od držav članic zahteva, da sprejmejo 
učinkovite ukrepe v skladu s krivuljo izboljšanja. Ta pristop dobro deluje v praksi, zato bi ga 
bilo treba sprejeti tudi v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Obvezni cilji dokazano prinašajo 
rezultate, saj zagotavljajo naložbeno varnost v industriji in jamčijo za močno politično voljo 
za uresničitev ciljev.

Predlog spremembe 430
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Enostransko osredotočanje na porabo primarne energije na notranjem trgu vodi v povečanje 
uvoza energije in s tem v večjo odvisnost od uvoza. Poleg tega otežuje prehod na 
gospodarstvo, temelječe na energiji iz obnovljivih virov. Zato bi morale države članice imeti 
možnost, da kot referenčno vrednost uporabijo porabo končne energije. Večina držav zunaj 
EU (Japonska, Kitajska itd.) energetsko učinkovitost opredeljujejo kot energetsko 
produktivnost svojega gospodarstva.
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Predlog spremembe 431
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020. Države članice pri 
določanju teh ciljev upoštevajo krovni cilj 
Unije za leto 2020, tj. 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti, 
ukrepe iz te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije. Pri 
določanju nacionalnih ciljev povečanja 
energetske učinkovitosti lahko države 
članice upoštevajo nacionalne okoliščine, 
ki vplivajo na učinkovitost porabe 
primarne energije, kot so spremembe pri 
uvozu in izvozu energije, razvoj uporabe 
biomase, razvoj izkoriščanja sončne in 
vetrne energije in drugih obnovljivih virov 
energije ter zajemanje in skladiščenje 
ogljikovega dioksida.

Or. en

Predlog spremembe 432
Britta Thomsen, Ani Podimata (Anni Podimata)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, 

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

primarne energije leta 2020 nižja od cilja v 
levem stolpcu tabele v Prilogi -1. Takšni 
obvezni nacionalni cilji so skladni s ciljem 
Unije o najmanj 20-odstotnem prihranku 
energije, po katerem se mora leta 2020 
poraba primarne energije v EU zmanjšati 
za najmanj 368 Mtoe.

Or. en

Obrazložitev

Zavezujoči cilji bodo zagotovili politično zavezanost. Hkrati spodbujajo podjetja v naložbe, 
države članice pa v ukrepanje. Vse to bo ugodno vplivalo na gospodarstvo, ustvarjanje 
delovnih mest in zanesljivost preskrbe z energijo. Cilj o 20-odstotnem zmanjšanju po mnenju 
Komisije zahteva znižanje porabe za najmanj 368 Mtoe leta 2020 (primarna energija).

Predlog spremembe 433
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Sedanje politike na področju energetske učinkovitosti so šibke zaradi nejasnosti glede ravni 
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prihranka energije, ki naj bi jih dosegla vsaka država članica. V direktivi je treba določiti 
evropsko metodologijo v zvezi s tem, kako določiti nacionalne cilje, s čimer bi zagotovili, da 
bodo znašali skupno 20 % in tako postali zavezujoči cilji že ob začetku veljavnosti direktive.

Predlog spremembe 434
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo okvirni
nacionalni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, izražen kot absolutna raven 
porabe primarne energije leta 2020. Države 
članice pri določanju teh ciljev upoštevajo
cilj Unije za leto 2020, tj. 20-odstotno 
povečanje energetske učinkovitosti, 
ukrepe iz te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije. Pri 
določanju nacionalnih ciljev povečanja 
energetske učinkovitosti lahko države 
članice upoštevajo nacionalne okoliščine, 
ki vplivajo na porabo primarne energije: 
spremembe pri uvozu in izvozu energije, 
razvoj uporabe biomase, razvoj 
izkoriščanja sončne in vetrne energije ter 
zajemanje in skladiščenje ogljikovega 
dioksida.

Or. en

Predlog spremembe 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

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

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

Or. fi

Obrazložitev

Uporaba primarne energije kot merilo za prihranek energije je problematična in je v 
navzkrižju s cilji Evropske unije za energijo iz obnovljivih virov. V državah članicah, ki 
povečujejo uporabo bioenergije, se na primer poraba primarne energije lahko poveča, saj 
biogoriva vsebujejo manj energije kot fosilna goriva.

Predlog spremembe 436
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 437
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo okvirni
nacionalni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, izražen kot absolutna raven 
porabe končne energije leta 2020. Pri tem 
upoštevajo cilj Unije o 20-odstotnem 
povečanju energetske učinkovitosti, 
ukrepe iz te direktive in druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni okvirni cilji bi morali temeljiti na porabi energije. Poraba primarne energije se 
sme povečati, če država članica poveča energetsko samozadostnost z nizkoogljičnimi 
naložbami v proizvodnjo jedrske energije ali energije iz obnovljivih virov ali v zajemanje in 
shranjevanje ogljika. Naložb, ki zmanjšujejo uvoz energije, ne bi smeli kaznovati s pristopom 
na podlagi primarne energije.

Predlog spremembe 438
Marian-Jean Marinescu

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

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

1. Države članice do 30. junija 2013
določijo nacionalni cilj povečanja 
energetske učinkovitosti, ki bo temeljil na 
sektorskih ciljih povečanja energetske 
učinkovitosti. Komisija do 31. decembra 
2012 določi skupno metodologijo za 
izračun sektorske energetske 
učinkovitosti. Pri določanju teh ciljev 
države članice upoštevajo cilj Unije, tj. 20-
odstotni prihranek energije, ukrepe iz te 
direktive, ukrepe za doseganje nacionalnih 
ciljev varčevanja z energijo, sprejetih v 
skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 439
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo okvirni
nacionalni cilj povečanja energetske 
učinkovitosti, izražen kot absolutna raven 
porabe primarne energije leta 2020 glede 
na napoved BDP na prebivalca v istem 
letu. Države članice pri določanju teh 
ciljev upoštevajo cilj Unije za leto 2020 o 
20-odstotnem povečanju energetske 
učinkovitosti, ukrepe iz te direktive, ukrepe 
za doseganje nacionalnih ciljev varčevanja 
z energijo, sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije. Države 
članice lahko pri določanju nacionalnih 
ciljev glede energetske učinkovitosti 
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upoštevajo svojo stopnjo razvitosti.

Or. en

Predlog spremembe 440
Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020. Države članice pri 
določanju teh ciljev upoštevajo cilj Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek energije do 
leta 2020 glede na leto 2007, kar pomeni, 
da je treba do leta 2020 znižati porabo 
primarne energije v Uniji za 338 Mtoe. 
Upoštevajo tudi ukrepe iz te direktive, 
ukrepe za doseganje nacionalnih ciljev 
varčevanja z energijo, sprejetih v skladu s 
členom 4(1) Direktive 2006/32/ES, ter 
druge ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v državah članicah in na 
ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 441
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

napovedi za leto 2020, ukrepe iz te 
direktive, ukrepe za doseganje nacionalnih 
ciljev za energetsko učinkovitost, sprejetih 
v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. de

Obrazložitev

Ubeseditev v direktivi bi bilo treba prilagoditi sklepom predsednikov držav in vlad, sprejetih v 
Evropskem svetu marca 2007.

Predlog spremembe 442
Fiorello Provera

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020, ter določijo sektorske 
obveznosti in/ali obveznosti za končne 
odjemalce (gospodinjstva, industrijo, 
terciarni sektor in javno upravo) ali 
spodbujajo prostovoljne dogovore med 
upravljavci. Države članice pri določanju 
teh ciljev upoštevajo cilj Unije, tj. 20-
odstotni prihranek energije, ukrepe iz te 
direktive, ukrepe za doseganje nacionalnih 
ciljev varčevanja z energijo, sprejetih v 
skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
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placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Predlog spremembe 443
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, izražen 
kot 20-odstotno znižanje skupne 
energetske intenzivnosti do leta 2020 glede 
na vrednosti iz leta 2010. Pri določanju 
tega cilja upoštevajo ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 444
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

napoved BDP in glede na porabo energije 
na prebivalca. Države članice pri 
določanju teh ciljev upoštevajo cilj Unije, 
tj. 20-odstotni prihranek energije, ukrepe iz 
te direktive, ukrepe za doseganje 
nacionalnih ciljev varčevanja z energijo, 
sprejetih v skladu s členom 4(1) 
Direktive 2006/32/ES, ter druge ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 445
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fi

Obrazložitev

S povečanjem obnovljivih virov energije se na primer poveča tudi poraba primarne energije.
Podobno se z nadomeščanjem elektrike, uvožene iz držav nečlanic, z domačo proizvodnjo 
energije poveča poraba primarne energije. Če naj bodo cilji energetske politike dosledni, je 
potrebna možnost, da se cilji energetske učinkovitosti opredelijo glede na končno porabo.
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Predlog spremembe 446
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Državam članicami bi bilo treba prepustiti odločitev, kako bodo uresničile svoje cilje za 
prihranek energije.

Predlog spremembe 447
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice upoštevati
cilj Unije, tj. 20-odstotni prihranek 
energije, ukrepe iz te direktive, ukrepe za 
doseganje nacionalnih ciljev varčevanja z 

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

državah članicah in na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 448
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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 449
Catherine Trautmann

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

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 450
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 451
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 452
Michael Theurer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. de

Predlog spremembe 453
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če je primarna energetska 
učinkovitost iz fosilnih goriv nižja ali 
enaka 50 %, industrijski porabniki, zlasti 
v energetskem sektorju, na dražbi kupijo 
pravice za izpust vsega CO2 , nastalega 
med procesom pretvorbe; pri preseženem 
50-odstotnem pragu za učinkovitost po 
drugih odstotnih kazalnikih so 
onesnaževalci oproščeni nakupa pravic za 
emisije CO2 na dražbi v odstotnem znesku, 
enakem skupni učinkovitosti, zmanjšani 
za 50 %.

Or. pl

Obrazložitev

Primarna energija v obliki kemične energije se večinoma pretvori v druge oblike energije, 
dejanska učinkovitost pri tem pa je odvisna od dejavnikov v procesu. 50-odstotni prag za 
učinkovitost je ambiciozen kazalnik za uporabo s tehnološkega vidika, saj izvzetja pri dražbah 
emisij CO2  spodbudijo zanimanje za inovativne načine za povečanje učinkovitosti.

Predlog spremembe 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne 
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Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice si prizadevajo do 
31. decembra 2050 zmanjšati porabo 
energije v obstoječih stavbah za 80 % 
glede na ravni iz leta 2010. V ta namen 
države članice v okviru nacionalnih 
načrtov iz člena 9 Direktive 2010/31/EU 
in ne glede na odstavek 1 istega člena 
razvijejo politike in sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje temeljite prenove stavb, tudi 
postopne. Države članice lahko sklenejo, 
da v svoje načrte prenove ne bodo 
vključile kategorij stavb, navedenih v 
členu 4(2) Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Obrazložitev

V dolgoročni perspektivi je treba upoštevati potencial varčevanja z energijo v obstoječih 
stavbah ter določiti mejnike za leto 2020.  Le tako je mogoče uskladiti podnebne cilje in cilje 
energetske učinkovitosti ter ubrati pravo pot k uresničevanju dolgoročnih ciljev EU.
Nacionalni načrti, ki bodo zajemali vse stavbe, bodo vsaki državi članici omogočili, da 
določijo vmesne cilje za vsak segment stavb in izberejo, kateri naj bodo prednostni.

Predlog spremembe 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko odstopajo od 
določb členov 4 in 6. Komisijo obvestijo o 
nadomestnih ali dopolnilnih ukrepih, ki 
jih nameravajo sprejeti v skladu s 
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členom 19(2). Države članice, ki se 
odločijo za nadomestne ali dopolnilne 
ukrepe, zagotovijo, da se s temi 
nadomestnimi ali dopolnilnimi ukrepi 
doseže tolikšen prihranek primarne 
energije ali tolikšno zmanjšanje 
energetske intenzivnosti, da zadostuje za 
uresničevanje nacionalnega cilja 
energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Za uresničitev krovnega cilja se zdi okrepitev nacionalnih ciljev z jasno delitvijo bremena, 
metodologijo merjenja in preverjanja (gl. pr. spr. k členu 3(1) in (2a)) in močno vlogo 
Komisije (gl. pr. spr. k členu 19(2)) primernejša in skladna z načelom subsidiarnosti. Tako bi 
državam članicam omogočili večjo prilagodljivost pri izbiri instrumentov in skladnost z 
Bendtsenovim poročilom, ki ga je sprejel EP 15. decembra 2010.

Predlog spremembe 456
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice morajo pripraviti 
načrte, v katerih bodo predstavile 
nacionalno strategijo, s katero bodo do 
leta 2050 znatno znižale porabo energije v 
svojih stavbah. Nacionalne načrte za 
javne stavbe je treba sprejeti do 1. 
januarja 2014, za nestanovanjske zasebne 
stavbe do 1. januarja 2015, za 
stanovanjske zasebne stavbe pa do 1. 
januarja 2017. V načrtih je treba 
opredeliti vmesne cilje za povprečne 
prihranke energije v stavbah, ki jih je 
treba doseči do 2020, 2030 in 2040.
Načrte je treba priložiti letnim poročilom 
iz člena 19(1) direktive.

Or. fr
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Predlog spremembe 457
Michael Theurer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice imajo čim večjo 
prožnost pri izbiri ukrepov in 
instrumentov za doseganje glavnega cilja 
Unije za 20-odstotni prihranek energije, 
če so skladni s členom 19(2), ustrezajo 
načelom ekološkega gospodarstva ter
upoštevajo pretekla prizadevanja in okolju 
prijazno ravnanje.

Or. de

Predlog spremembe 458
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Vsaka država članica vzpostavi 
mehanizme, s katerimi zagotovi 
uresničitev svojega nacionalnega 
zavezujočega cilja energetske 
učinkovitosti in skupnega cilja EU o 20-
odstotnem prihranku energije. Komisija 
oceni te nacionalne mehanizme in po 
potrebi predlaga prilagoditve. Komisija do 
30. junija 2013 oceni, ali bo Unija do 
leta 2020 lahko dosegla cilj 20-odstotnega 
prihranka primarne energije, za kar je 
potrebno zmanjšanje porabe primarne 
energije EU za 368 Mtoe leta 2020, pri 
čemer se upoštevata seštevek nacionalnih 
ciljev iz odstavka 1 in ocena iz člena 19(4).
Če bodo izidi te ocene negativni, bo 
Komisija uvedla sveženj ukrepov, vključno 
z nasveti, spodbudami, opozorili in 
finančnimi posledicami, s katerimi bo 
zagotovila, da bo vsaka država članica 
prispevala primeren delež k uresničevanju 
skupnega cilja EU za leto 2020.

Or. en

Predlog spremembe 460
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice morajo uresničiti svoje 
cilje varčevanja z energijo, določene v 
Prilogi I, z izvajanjem ukrepov, 
predpisanih v tej direktivi, pa tudi z 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
ukrepi.
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Or. en

Predlog spremembe 461
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice uvedejo ukrepe, s 
katerimi zagotovijo, da bo njihova 
primarna poraba energije enaka letni 
linearni krivulji k cilju za leto 2020 iz 
Priloge -1 ali nižja.

Or. en

Obrazložitev

Vnaprej določena krivulja bo olajšala merjenje napredka ter zagotovila predvidljivost potreb 
po uvozu in zniževanja emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne 
Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 30. junija 2013 oceni, ali so 
države članice na pravi poti, da dosežejo 
nacionalne cilje iz odstavka 1, potrebne za 
uresničitev cilja Unije o 20-odstotnem 
prihranku primarne energije do leta 2020, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe leta 
2020. Ta ocena vsebuje:
a) seštevek nacionalnih ciljev iz odstavka 1 
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in
b) oceno iz člena 19(4).

Or. en

Predlog spremembe 463
Daniel Caspary

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 30. junija 2015 oceni, ali 
bo lahko Unija do leta 2020 dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne energije, 
prilagojen gospodarskemu razvoju, za kar 
je leta 2020 potrebno zmanjšanje 
energetske intenzivnosti za največ 
104 Mtoe na milijon EUR BDP, izražene 
v cenah iz leta 2005, pri čemer upošteva 
seštevek tehtanega povprečja nacionalnih 
ciljev iz odstavka 1 in oceno iz člena 19(4) 
ter prihranek primarne energije, ki med 
drugim nastane na podlagi sistema za 
trgovanje z emisijami, direktive o 
obnovljivih virih energije ali direktive o 
ekološki zasnovi izdelkov;

Or. de

Predlog spremembe 464
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 30. junija 2016 oceni, ali bo 
Unija lahko dosegla cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % glede na 
napovedi za leto 2020, za kar je potrebno 
zmanjšanje porabe primarne energije EU 
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leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

za 368 Mtoe leta 2020, pri čemer se 
upoštevata seštevek nacionalnih ciljev iz 
odstavka 1 in ocena iz člena 19(4)

Or. de

Obrazložitev

Ubeseditev v direktivi bi bilo treba prilagoditi sklepom, ki so jih predsedniki držav in vlad 
sprejeli v Evropskem svetu marca 2007.

Predlog spremembe 465
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali je
Unija na pravi poti, da do leta 2020 doseže
cilj o 20-odstotnem povečanju energetske 
učinkovitosti, pri čemer se upoštevata 
seštevek nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in 
ocena iz člena 19(4).

Or. en

Predlog spremembe 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

za 368 Mtoe leta 2020, pri čemer se 
upoštevata seštevek nacionalnih ciljev iz 
odstavka 1 in ocena iz člena 19(4).

Or. fi

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 467
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 468
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Predlog spremembe 469
Adam Gierek

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 
Unija do leta 2020 lahko dosegla 20-
odstotni prihranek primarne energije kot 
rezultat povečanja učinkovitosti za 20 %, 
kar bo prineslo zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe leta 
2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. pl

Obrazložitev

Prihranek energije je treba doseči z večjo učinkovitostjo in ne z omejevanjem porabe. To ni 
smiselno.

Predlog spremembe 470
Gaston Franco

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

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

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

Or. 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 471
Paul Rübig

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 30. junija 2016 oceni, ali bo 
Unija do 31. decembra 2020 lahko dosegla 
cilj 20-odstotnega prihranka primarne 
energije, za kar je potrebno zmanjšanje 
porabe primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. en

Obrazložitev

2014 j prezgodaj za ocenitev doseganja ciljev za leto 2020. Direktivo je treba po sprejetju 
prenesti v nacionalno zakonodajo.
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Predlog spremembe 472
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 31. decembra 2015 oceni, 
ali bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne energije, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. ro

Predlog spremembe 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 31. decembra 2013 oceni, 
ali bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne energije, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. en

Predlog spremembe 474
Marian-Jean Marinescu
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 31. decembra 2013 oceni, 
ali bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne energije, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. en

Predlog spremembe 475
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 476
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. junija 2014 oceni, ali bo 2. Komisija do 30. junija 2013 oceni, ali bo 
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Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 20-
odstotnega prihranka primarne energije, za 
kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe 
leta 2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 477
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija do 31. decembra 2014 oceni, 
ali bo Unija do leta 2020 lahko dosegla cilj 
20-odstotnega prihranka primarne energije, 
za kar je potrebno zmanjšanje porabe 
primarne energije EU za 368 Mtoe leta 
2020, pri čemer se upoštevata seštevek 
nacionalnih ciljev iz odstavka 1 in ocena iz 
člena 19(4).

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bo sprejeta najprej leta 2012 in se bo začela izvajati šele 12 mesecev pozneje, torej
leta 2013. Zato bi bilo smiselno, da bi imela Komisija na razpolago dovolj časa za oceno 
učinkov prenosa v nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 478
Angelika Niebler
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropska komisija predlaga 
metodologijo za izračunavanje povečanja 
energetske učinkovitosti, ki bo enotna za 
celotno EU ter bo upoštevala gospodarske 
kazalnike, na primer bruto dodano 
vrednost.

Or. de

Obrazložitev

Dosedanji pristop Komisije, na podlagi katerega imata energetska učinkovitost in absolutni 
prihranek energije enak pomen, je neprimeren. V energetsko intenzivnih industrijskih 
panogah lahko povečanje proizvodnje kljub sočasnemu izboljšanju energetske učinkovitosti 
privede do večje celokupne porabe energije. Z uvedbo obveznosti za zmanjšanje absolutne 
porabe energije bi se zmanjšala proizvodnja, kar bi upočasnilo gospodarsko rast.

Predlog spremembe 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Paul Rübig, Werner Langen, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do 31. decembra 2013 z 
delegiranimi akti v skladu s členom 18 
določi skupno in stroškovno učinkovito 
metodologijo za spremljanje in 
preverjanje prihranka energije in razvoja 
energetske intenzivnosti, ki bo omogočila 
količinsko opredelitev prizadevanj držav 
članic na enakopravni podlagi z uporabo 
razpoložljivih statističnih kazalnikov.

Or. en
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Obrazložitev

Za uresničitev krovnega cilja se zdi okrepitev nacionalnih ciljev, med drugim z uvedbo 
metodologije merjenja in preverjanja, primernejša in skladna z načelom subsidiarnosti. To bi 
bilo skladno z Bendtsenovim poročilom, ki ga je sprejel EP 15. decembra 2010.

Predlog spremembe 480
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do 31. decembra 2013 z 
delegiranim aktom v skladu s členom 18 
določi skupno in stroškovno učinkovito 
metodologijo za spremljanje energetske 
učinkovitosti na prebivalca, ki bo 
omogočila količinsko opredelitev 
prizadevanj držav članic na enakopravni 
podlagi z uporabo razpoložljivih 
statističnih kazalnikov.

Or. en

Predlog spremembe 481
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v primeru negativnega izida 
ocene do 30. junija 2014 za vsako 
posamezno državo članico določi 
zavezujoč cilj energetske učinkovitosti na 
podlagi nacionalnih ciljev energetske 
učinkovitosti, sprejetih v skladu s 
členom 1(1), in specifičnih informacij, ki 
jih posredujejo države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 482
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če je iz ocene razvidno, da Unija kot 
celota ne bo dosegla svojega cilja, bi 
morala Komisija hkrati z oceno predstaviti 
zakonodajni predlog, v katerem bi za 
posamezne države določila zavezujoče 
cilje energetske učinkovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a

Prenova stavb

1. Države članice si prizadevajo do 
31. decembra 2050 zmanjšati porabo 
energije v obstoječih stavbah za 80 % 
glede na ravni iz leta 2010.
2. Države članice v okviru nacionalnih 
načrtov iz člena 9 Direktive 2010/31/EU 
in brez poseganja v odstavek 1 iz te 
direktive razvijejo politike in sprejmejo 
ukrepe za spodbujanje temeljite prenove 
stavb, tudi postopne. 
3. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo in objavijo nacionalne načrte iz 
odstavka 2. Ti načrti vključujejo vsaj:
(a) evidenco stavb po kategorijah;
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(b) cilje temeljite prenove za leto 2020, 
2030 in 2040 po kategorijah stavb. Ti cilji 
so skladni z dolgoročnim ciljem iz 
odstavka 1;
(c) ukrepe za soočanje s socialnimi, 
tehničnimi in finančnimi izzivi v 
gradbenem sektorju;
(d) ukrepe, ki zagotavljajo, da najemniki 
ne bodo finančno oškodovani.

4. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo določile ali uporabljale zahtev iz 
odstavkov 1, 2 in 3 za naslednje kategorije 
stavb:
(a) stavbe, ki so uradno zaščitene kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, če bi 
izpolnjevanje določenih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti 
nesprejemljivo spremenilo njihov značaj 
ali videz;
(b) stavbe, ki se uporabljajo za obredne 
namene ali verske dejavnosti;
(c) začasne objekte z uporabo največ dveh 
let, industrijske komplekse, delavnice in 
nestanovanjske kmetijske stavbe z majhno 
porabo energije ter nestanovanjske 
kmetijske stavbe, ki se uporabljajo v 
sektorju, zajetem v državnem sektorskem 
sporazumu o energetski učinkovitosti;
(d) stanovanjske stavbe, ki se uporabljajo 
ali so namenjene za uporabo največ štiri 
mesece na leto, ali pa za časovno omejeno 
letno uporabo in s pričakovano porabo 
energije manj kot 25 % pričakovane 
celoletne porabe;
(e) samostojne stavbe s celotno uporabno 
tlorisno površino, manjšo od 50 m2.
5. Države članice zagotovijo, da se 
temeljita in postopna temeljita prenova 
izvajata najprej v poslovnih in 
stanovanjskih stavbah, ki so najmanj 
energetsko učinkovite.
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6. Države članice zagotovijo, da se 
temeljita prenova izvede najprej v stavbah 
v lasti ali rabi javnih organov, ki so 
najmanj energetsko učinkovite.

Or. en

Ta predlog spremembe (razen odstavka 4) je že bil preveden v osnutku poročila FdR 878374 
kot predlog spremembe 13.

Predlog spremembe 484
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 a (novo)

1. Države članice si prizadevajo do 31. 
decembra 2050 zmanjšati porabo skupne 
dobavljene ali končne energije v 
obstoječih stavbah za 80 % v primerjavi z 
ravnmi iz leta 2010.
2. Države članice kot del nacionalnih 
načrtov iz člena 9 Direktive 2010/31/EU 
in brez poseganja v odstavek 1 navedene 
direktive razvijejo politike in sprejmejo 
ukrepe za skupno izboljšanje energetske 
učinkovitosti celotnega stavbnega fonda.
3. Države članice do 1. januarja 2014 
oblikujejo in javno objavijo nacionalne 
načrte iz odstavka 2. Ti načrti vključujejo 
vsaj:
(a) evidenco stavb po kategorijah stavb,
(b) cilje za zmanjšanje povprečne porabe 
dobavljene ali končne energije za stavbe 
do leta 2020, leta 2030 in leta 2040 glede 
na kategorijo stavb; pri dobavljeni 
energiji so vključeni vidiki iz točke 3 
Priloge 1 Direktive 2010/31/ES; ti cilji so 
skladni z uresničitvijo dolgoročnega cilja 
iz odstavka 1,
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(c) ukrepe za soočanje s socialnimi, 
tehničnimi in finančnimi izzivi v 
gradbenem sektorju,
(d) ukrepe, ki zagotavljajo, da najemniki 
niso finančno oškodovani.
4. Države članice zagotovijo, da se v vsaki 
kategoriji stavb temeljita prenova izvaja 
najprej v stavbah, ki so najmanj 
energetsko učinkovite.

Or. en

Predlog spremembe 485
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Prenova stavb

1. Cilj držav članic je, da do leta 2050 
zmanjšajo porabo energije v obstoječih 
stavbah za 80 % glede na ravni iz leta 
2010.
2. Države članice kot del nacionalnih 
načrtov iz člena 9 Direktive 2010/31/EU 
in brez poseganja v odstavek 1 navedene 
direktive razvijejo politike in sprejmejo 
ukrepe za izboljšanje skupne energetske 
učinkovitosti njihovih stavb.
3. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo in objavijo nacionalne načrte iz 
odstavka 2. Ti načrti vključujejo vsaj:
(a) evidenco stavb po kategorijah;
(b) cilje za zmanjšanje povprečne porabe 
energije za stavbe za leta 2020, 2030 in 
2040 po kategorijah stavb; ti cilji so 
skladni z uresničitvijo dolgoročnega cilja 
iz odstavka 1;
(c) ukrepe za soočanje s socialnimi, 
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tehničnimi in finančnimi izzivi v 
gradbenem sektorju;
(d) ukrepe, ki zagotavljajo, da najemniki 
niso finančno oškodovani.
4. Države članice zagotovijo, da se izvede 
temeljita prenova, pri čemer imajo 
prednost stavbe z najslabšo energetsko 
učinkovitostjo.

Or. es

Obrazložitev

80-odstotno zmanjšanje porabe energije v stavbah v EU bo bistveno prispevalo k uresničitvi 
cilja za nizkoogljično gospodarstvo leta 2050. Dolgoročni cilj skupaj z lahko razumljivimi in 
pragmatičnimi vmesnimi cilji bo državam članicam v pomoč pri določitvi prednostnih nalog, 
hkrati pa jim bo zagotovil prožnost. Bistvenega pomena je začeti s stavbami, ki imajo 
potencial za najambicioznejši prihranek energije.

Predlog spremembe 486
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Prenova stavb

Države članice kot sestavni del 
nacionalnih načrtov iz člena 19 podpirajo 
politike in sprejmejo ustrezne ukrepe za 
spodbujanje prenove stavb. Ti bi morali 
vključevati vsaj:
(a) evidenco stavb po kategorijah stavb;
(b) ukrepe za izpolnitev tehničnih in 
upravnih zahtev;
(c) finančne spodbude v gradbenem 
sektorju, vključno z znižanjem davkov, 
nižjimi stopnjami DDV za obnovitvena 
dela ter posojili z nizkimi obrestnimi 
merami, kot so ekoposojila, t.j. dostop do 
desetletnih posojil po ničelni obrestni meri 
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v višini največ 30 000 EUR na 
prejemnika, ki zagotovi, da je sprejel vsaj 
dva od naslednjih ukrepov: izboljšanje 
energetske učinkovitosti streh, tal, 
zunanjih sten ali oken, zunanjih vrat in 
zaščite pred soncem, zamenjava naprav in 
sistemov za ogrevanje ali toplo sanitarno 
vodo, vgradnja naprav in sistemov za 
ogrevanje in proizvodnjo električne 
energije z uporabo obnovljivih ali 
enakovrednih virov, vgradnja naprav in 
sistemov za toplo sanitarno vodo z 
uporabo obnovljivih ali enakovrednih 
virov;
(d) ukrepe, ki zagotavljajo, da lastniki 
in/ali najemniki niso finančno 
oškodovani;

Or. it

Predlog spremembe 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Ani Podimata (Anni 
Podimata)

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 a
Dolgoročni cilj za prihranek energije

1. Države članice pripravijo načrte za 
povečanje prihranka energije po letu 2020 
do leta 2050. Države članice v 
usklajevanju s Komisijo določijo cilje za 
prihranek energije kot del evropske 
energetske politike..
2. Države članice do 1. januarja 2014 
oblikujejo in javno objavijo nacionalne 
načrte iz odstavka 1. Ti načrti vključujejo 
vsaj:
(a) evidenco stavb po kategorijah stavb,
(b) popis stavb v lasti javnih organov z 
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navedbo tlorisne površine v m2  in 
energetske učinkovitosti vsake stavbe;
(c) cilji za prihranek energije za leto 2020, 
leto 2030 in leto 2040 skupaj s podrobnimi 
načrti, ki določajo ukrepe za uresničitev 
ciljev in natančno opredelitev ciljev po 
posameznih sektorjih; ti cilji so skladni z 
dolgoročnim ciljem iz odstavka 1,
(d) ukrepe za soočanje s socialnimi, 
zdravstvenimi, varnostnimi, tehničnimi in 
finančnimi izzivi v gradbenem sektorju,
(e) ukrepe, ki zagotavljajo, da najemniki 
niso finančno oškodovani;
(f) ukrepe za odpravo energetske revščine.

Or. en

Obrazložitev

Prizadevati bi si bilo treba, da bi prednosti energetske učinkovitosti uživali po letu 2020. Prvi 
korak v to smer je predstavitev načrtov in določitev ciljev.

Predlog spremembe 488
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 a (novo)
Stavbe

1. Države članice izdelajo nacionalne 
akcijske načrte za bistveno zmanjšanje 
porabe energije v stavbnem fondu. Države 
članice na podlagi nacionalnih ciljev za 
prihranek energije in določb iz člena 3 in 
Priloge I določijo delež pri svojih 
nacionalnih načrtih za prihranek 
energije, ki ga je treba uresničiti z ukrepi 
v gradbenem sektorju.
2. Države članice do 1. januarja 2014 
oblikujejo in javno objavijo nacionalne 
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akcijske načrte iz odstavka 1. Ti načrti 
vključujejo vsaj:
(a) cilje za zmanjšanje porabe končne 
energije v stavbah do leta 2020, leta 2025 
in leta 2030; ti cilji so usklajeni z deležem 
prihranka energije, ki ga je treba doseči v 
stavbnem sektorju, kot je določila država 
članica v skladu z odstavkom 1; v akcijski 
načrt bi morali biti vključeni tudi 
dolgoročni cilji za leti 2040 in 2050; med 
ukrepe za rabo energije so vključeni tudi 
vidiki iz točke 3 Priloge 1 Direktive 
2010/21/EU;
(b) nacionalni akcijski načrti glede novih 
stavb podpirajo in pospešujejo izvajanje 
člena 9 Direktive 2010/31/EU;
(c) nacionalni načrti pri obstoječih 
stavbah predvidijo zmanjšanje porabe 
energije v stavbah s pomočjo temeljite in 
postopne prenove ter dajejo prednost 
najmanj energetsko učinkovitim stavbam;
(d) Nacionalni načrti bi morali vključevati 
ukrepe za financiranje in usposabljanje, s 
čimer bi podprli uresničevanje ciljev iz 
točke (a). 
3. V stavbah posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, kot so jih z 
veljavno zakonodajo določili nacionalni 
organi, bi bilo treba ukrepe za energetsko 
učinkovitost izvajati tako, da se ohranijo 
posebne značilnosti teh stavb. 

Or. en

Predlog spremembe 489
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi črtano
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1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. 
Izračuna se 3-odstotna stopnja skupne 
tlorisne površine stavb s skupno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 
organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.
2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.
3. Države članice za namene odstavka 1 
do 1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti njihovih javnih 
organov, pri čemer navedejo:
(a) tlorisno površino v m2 in
(b) energetsko učinkovitost posamezne 
stavbe.
4. Države članice spodbujajo javne 
organe, da:
(a) sprejmejo načrt za energetsko 
učinkovitost, ki je samostojen ali je del 
širšega načrta za podnebje ali okolje ter 
vključuje posebne cilje varčevanja z 
energijo z namenom stalnega 
izboljševanja energetske učinkovitosti 
organov;
(b) vzpostavijo sistem gospodarjenja z 
energijo kot del izvajanja njihovega 
načrta.
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Predlog spremembe 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice od 1. januarja 2014 
zagotovijo, da javni sektor v vsaki od njih 
sistematično izvaja stroškovno učinkovite 
in drugače ustrezne ukrepe za varčevanje 
z energijo in učinkovitejšo rabo energije. 
To se lahko doseže z nacionalnimi 
programi ali sporazumi za spodbujanje 
energetskih pregledov stavb v lasti javnih 
organov ali energetskih pregledov 
njihovih drugih dejavnosti in z 
izboljšavami, ki se opravijo na podlagi 
takih pregledov. Stroškovno učinkoviti 
ukrepi lahko na primer zajamejo 
spodbujanje nadziranja porabe s sistemi 
gospodarjenja z energijo in izboljšanjem 
prostorske učinkovitosti.

Or. fi

Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala spodbujati tudi stroškovno učinkovitost. Javne 
finance držav članic ne dopuščajo nepotrebnih prenov, ki niso stroškovno učinkovite.
Zaželeno je kombiniranje več temeljitejših izboljšanj energetske učinkovitosti z običajnim 
osnovnim vzdrževanjem v času življenjske dobe stavbe.

Predlog spremembe 491
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice kot prispevek k 
uresničitvi nacionalnih ciljev za 
prihranek energije in določb iz člena 3 in 
Priloge I določijo cilje za zmanjšanje 
porabe energije in ukrepe za prihranek 
energije v javnih stavbah, s katerimi bi 
morale zagotoviti ambiciozno izboljšanje 
energetske učinkovitosti stavb v javni 
lasti, pri čemer je treba upoštevati 
stroškovno učinkovitost ter ukrepe za 
prihranek energije v drugih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 492
Michael Theurer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se do 
leta 2020 doseže cilj Unije za 20-odstotni 
prihranek primarne energije, in zato 
lahko od 1. januarja 2014 v skladu z 
nacionalnim ciljem za energetsko 
učinkovitost iz člena 3(1) sprejmejo 
ukrepe za povečanje energetske 
učinkovitosti stavb, ki so v lasti njihovih 
javnih organov, z namenom izpolnitve vsaj 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 Direktive 
2010/31/EU



AM\883474SL.doc 55/99 PE475.929v01-00

SL

izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

Or. de

Predlog spremembe 493
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice lahko brez poseganja v 
člen 7 Direktive 2010/21/EU za dosego 
ciljev iz člena 1 oziroma člena 3 sprejmejo 
ukrepe, ki presegajo minimalne zahteve iz 
člena 4 Direktive 2010/31/EU, da bi 
povečale energetsko učinkovitost stavb v 
lasti njihovih javnih organov.

Or. de

Predlog spremembe 494
Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
1,5 % skupne ogrevane tlorisne površine v 
lasti njihovih javnih organov od 1. januarja 
2014 vsako leto prenovi z namenom 
izpolnitve vsaj minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, ki jih določi 
zadevna država članica v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU, če je mogoče 
zagotoviti ustrezno financiranje iz javnih 
proračunov, ne da se ogrozi financiranje 
drugih pomembnih nalog lokalnih 
organov, na primer na področju 
izobraževanja in socialne politike.
Izračuna se 1,5-odstotna stopnja skupne 
ogrevane tlorisne površine stavb s skupno 
tlorisno površino več kot 250 m2 v lasti 
javnih organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. de

Obrazložitev

Neogrevane stavbe (na primer skladišča) bi morale biti izvzete iz obveznosti prenove za večjo 
energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 495
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

namenom izpolnitve vsaj minimalnih
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.
Alternativa zahtevi za 3-odstotno prenovo 
je ustrezno obsežno izboljšanje energetske 
učinkovitosti z drugimi ukrepi na 
obstoječem stavbnem fondu, vendar se v 
tem primeru od 3-odstotnega deleža 
odšteje povečanje porabe energije zaradi 
naprav za prezračevanje, potrebnih zaradi 
skladnosti z zahtevami glede zraka v 
zaprtih prostorih.

Or. fi

Obrazložitev

Zaradi stroškovne učinkovitosti je treba izboljšave opraviti kot del osnovnega vzdrževanja, 
prenovo za energetsko varčevanje pa je treba modernizirati, da bo ustrezala osnovnim 
potrebam prenove stavb. Prezračevalne naprave, nameščene zaradi skladnosti z zahtevami 
glede kakovosti zraka v zaprtih prostorih, večajo porabo energije. Za strožjo raven energetske 
učinkovitosti so potrebne tudi naložbe v nadzor vlažnosti, da se ne bi pojavili vlaga in plesen.

Predlog spremembe 496
Miloslav Ransdorf

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice za izvajanje 
nacionalnega načrta iz člena 3a in brez 
poseganja v člen 9 Direktive 2010/31/EU 
zagotovijo, da se najmanj 3 % skupne 
tlorisne površine v lasti ali uporabi
njihovih javnih organov od 1. januarja 
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zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. 
Izračuna se 3-odstotna stopnja skupne 
tlorisne površine stavb s skupno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 
organov zadevne države članice, ki
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

2014 vsako leto temeljito ali postopno 
temeljito prenovi.

„Temeljita prenova“ pomeni prenovo, s 
katero se zmanjša poraba primarne 
energije stavbe za najmanj 40 % v 
primerjavi z ravnmi pred prenovo.
Energetska učinkovitost stavbe se 
izračuna v skladu z metodologijo, ki so jo 
razvile države članice v skladu s členom 3 
Direktive 2010/31/EU.
Po potrebi bi se pri temeljiti prenovi (in 
postopni temeljiti prenovi) morali 
upoštevati stavbni ovoj, stavbna oprema, 
dejavnosti in vzdrževanje ter vedenje 
potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 497
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se od 
1. januarja 2014 stavbe v lasti njihovih 
javnih organov na vseh upravnih stopnjah 
postopno temeljito prenovijo, tako da se 
letno prihrani 3 % skupne letne porabe 
energije v primerjavi s celotno energijo, 
porabljeno v preteklem letu, z namenom 
izpolnitve vsaj minimalnih zahtev glede 
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se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

energetske učinkovitosti, ki jih določi 
zadevna država članica v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU. Izračuna se 3-
odstotna stopnja skupne letne energetske 
porabe stavb in se uporabi za stavbe s 
skupno tlorisno površino več kot 250 m2 v 
lasti javnih organov zadevne države 
članice, ki 1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 498
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU. 
Posebna pozornost se nameni zagotovitvi 
dobre kakovosti zraka v zaprtih prostorih, 
tako da se zahteva ustrezno prezračevanje 
ter uporaba gradbenih materialov, opreme 
in proizvodov z nizkimi emisijami.

Or. en
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Predlog spremembe 499
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 3 
% skupne tlorisne površine v lasti ali 
uporabi njihovih javnih organov, pri 
čemer imajo prednost stavbe, pri katerih 
je mogoče z energetsko učinkovitostjo 
doseči največji prihranek energije, od 1.
januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 500
Mario Pirillo

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov, razen stavb pod 
spomeniškim varstvom, za katere so 
potrebne posebne študije o izvedljivosti, od 
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zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

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

Or. it

Predlog spremembe 501
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Zahteve iz člena 4(1) se ne bi smele nanašati na prostore oziroma površino, ki jih ni treba 
ogrevati in/ali hladiti.

Predlog spremembe 502
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU opredelijo posebne 
cilje za prenovo, usklajene z njihovimi 
nacionalnimi akcijskimi načrti za 
energetsko učinkovitost. Cilj za prenovo 
vsebuje skupno tlorisno površino v lasti 
njihovih javnih organov, ki se vsako leto 
prenovi z namenom izpolnitve vsaj 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 Direktive 
2010/31/EU Izračuna se cilj za prenovo 
skupne tlorisne površine stavb s skupno 
tlorisno površino več kot 250 m2 v lasti 
javnih organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 503
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 3 
% skupne tlorisne površine javnih stavb v 
lasti osrednje vlade od 1. januarja 2014 
vsako leto prenovi z namenom izpolnitve 
vsaj minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 Direktive 
2010/31/EU. Izračuna se 3-odstotna 
stopnja skupne tlorisne površine stavb s 
skupno uporabno tlorisno površino več kot
500 m2, po 1. juliju 2015 pa več kot
250 m2 v lasti osrednje vlade zadevne 
države članice, ki 1. januarja posameznega 
leta ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 504
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice kot del nacionalnih 
načrtov iz člena 3a in brez poseganja v
člen 7 Direktive 2010/31/EU zagotovijo, 
da se 3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov vsako leto 
prenovi.
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Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen se mora sklicevati na predlagani člen 3a. Ni razloga, zakaj v izračun cilja ne bi 
vključili vseh javnih stavb. Organi lahko še vedno svobodno izberejo, katere stavbe bodo 
prenovili.

Predlog spremembe 505
Henri Weber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
poraba končne energije v stavbah v lasti 
ali rabi njihovih javnih organov od 1. 
januarja 2014 vsako leto zniža za 3 %.

Or. fr

Predlog spremembe 506
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 8 
% skupne tlorisne površine v lasti njihovih 
javnih organov od 1. januarja 2014 vsaka 
štiri leta  prenovi z namenom izpolnitve 
vsaj minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 Direktive 
2010/31/EU. Izračuna se 8-odstotna
stopnja skupne tlorisne površine stavb s 
skupno uporabno tlorisno površino več kot 
500 m2, po 31. decembru 2018 pa več kot 
250 m2 v lasti osrednje vlade zadevne 
države članice, ki 1. januarja posameznega 
leta ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 508
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se
energetska učinkovitost stavb v lasti 
njihovih javnih organov do leta 2020 
poveča za 20 %.

Or. ro

Predlog spremembe 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Uručev (Vladimir Urutchev), Werner Langen, Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 3(1a).

Predlog spremembe 510
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

odstotna stopnja skupne tlorisne ogrevane 
in/ali hlajene površine stavb s skupno 
uporabno tlorisno površino več kot 250 m2 
v lasti javnih organov zadevne države 
članice, ki 1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 511
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
poraba energije v stavbah v lasti ali rabi 
njihovih javnih organov vsako leto od 1. 
januarja 2014 zmanjša za 3 % z namenom 
izpolnitve vsaj minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, ki jih določi 
zadevna država članica v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU. Izračuna se 3-
odstotna stopnja skupne porabe stavb v 
lasti ali rabi javnih organov zadevne 
države članice, ki 1. januarja posameznega 
leta ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU.    

Or. ro

Predlog spremembe 512
Angelika Niebler
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Zahteva po prenovi 3 % površin bi bila zaradi začetnih naložb, ki so za to potrebne, preveliko 
finančno breme za javne proračune, saj so ti omejeni.

Predlog spremembe 513
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU uporabljajo eno od 
določb iz pododstavkov (a) in (b).
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s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

(a) Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo in javno objavijo popis stavb v 
lasti njihovih javnih organov, pri čemer 
navedejo:
– tlorisno površino v m2 in
– energetsko učinkovitost posamezne 
stavbe.
Države članice zagotovijo, da se 3 %
skupne tlorisne površine stavb v lasti 
države od 1. januarja 2014 vsako leto 
prenovi z namenom izpolnitve vsaj 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 Direktive 
2010/31/EU. Izračuna se 3-odstotna 
stopnja skupne tlorisne površine stavb s 
skupno tlorisno površino več kot 250 m2 v 
lasti javnih organov zadevne države 
članice, ki 1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Države članice lahko v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 
tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.
(b) Države članice zagotovijo, da se od 1. 
januarja 2014 prenovijo stavbe s skupno 
tlorisno površino več kot 250 m2 v lasti 
države, ki ne izpolnjujejo nacionalnih 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, da bi se dosegla njihova 
stroškovno optimalna raven v skladu s 
členom 4 Direktive 2010/31/EU, in sicer 
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za cilj določijo 40-odstotno zmanjšanje 
porabe energije do leta 2020.

Or. fr

Obrazložitev

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Predlog spremembe 514
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da je do 
1. januarja 2021 prenovljenih 21 %
skupne tlorisne površine v lasti njihovih 
javnih organov z namenom izpolnitve vsaj 
minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti, ki jih določi zadevna država 
članica v skladu s členom 4 
Direktive 2010/31/EU. Izračuna se 21-
odstotna stopnja skupne tlorisne površine 
stavb s skupno uporabno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 2014
ne izpolnjujejo nacionalnih minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, 
določenih v skladu s členom 4 
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skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 515
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 516
Catherine Trautmann

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(Ne zadeva slovenske različice.)
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1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 250 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. fr

Predlog spremembe 517
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

V nekaterih državah članicah morajo stroške za energetsko posodobitev in prenovo 
stanovanjskih stavb vedno nositi najemniki. S predlogom Komisije bi se povečale najemnine, s 
čimer bi se problem energetske revščine še zaostril, veliko ljudi pa bi se bilo primorano 
preseliti. Stanovanjske objekte je sicer treba energetsko prenoviti, vendar bi bilo treba tako 
neprožno zahtevo, kot jo predlaga Komisija, zavrniti.

Predlog spremembe 518
Lambert van Nistelrooij

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU ali uvodno izjavo 13 
zagotovijo, da se 3 % skupne tlorisne 
površine v lasti njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno uporabno tlorisno 
površino več kot 250 m2 v lasti javnih 
organov zadevne države članice, ki 
1. januarja posameznega leta ne 
izpolnjujejo nacionalnih minimalnih zahtev 
glede energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala zlasti upoštevati posamezna izhodišča držav članic, in sicer njihovo 
gospodarsko uspešnost in zgodaj sprejete ukrepe, kot navaja uvodna izjava 13.

Predlog spremembe 519
Konrad Szymański
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 520
Fiona Hall, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Vladko Todorov Panajotov 
(Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 521
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice brez poseganja v člen 7 
Direktive 2010/31/EU zagotovijo, da se 
3 % skupne tlorisne površine v lasti 
njihovih javnih organov od 
1. januarja 2014 vsako leto prenovi z 
namenom izpolnitve vsaj minimalnih 
zahtev glede energetske učinkovitosti, ki 
jih določi zadevna država članica v skladu 
s členom 4 Direktive 2010/31/EU. Izračuna 
se 3-odstotna stopnja skupne tlorisne 
površine stavb s skupno tlorisno površino 
več kot 1000 m2 v lasti javnih organov 
zadevne države članice, ki 1. januarja 
posameznega leta ne izpolnjujejo 
nacionalnih minimalnih zahtev glede 
energetske učinkovitosti, določenih v 
skladu s členom 4 Direktive 2010/31/EU.

Or. de

Obrazložitev

Bolj smiselno je, da se najprej prenovijo večje zgradbe v lasti javnih organov. Določena  
površina 250 m2 je premajhna.

Predlog spremembe 522
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 523
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da pri izvajanju 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti javnih stavb obravnavajo 
stavbni ovoj kot celoto, skupaj s stavbno 
opremo, dejavnostmi in vzdrževanjem, 
ravnanjem stanovalcev ter prenovo. 

Or. en
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Predlog spremembe 524
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so ukrepi za 
izboljšanje energetske učinkovitosti javnih 
stavb stroškovno učinkoviti.

Or. en

Predlog spremembe 525
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko dovolijo, da se cilj 3 
% enakomerno porazdeli na zadnje 
petletno obdobje z možnostjo prenosa 
presežnega prihranka iz enega ciljnega 
obdobja v naslednje, da bi preprečili 
prekinitev ukrepov, kar bi zagotovilo čas 
za usposabljanje strokovnjakov, na primer 
tistih, ki bodo ocenjevali energetsko 
učinkovitost stavb, in tistih, ki bodo v 
stavbe uvajali ukrepe za energetsko 
učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 526
Vicky Ford

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

Določbe iz odstavka 1 veljajo za stavbe v 
lasti institucij, organov in agencij EU.

Or. en

Predlog spremembe 527
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko v skladu s 
členom 4(2) Direktive 2010/31/EU 
sklenejo, da ne bodo določile ali izvajale 
zahtev iz odstavka 1 za te kategorije stavb:
(a) stavbe , ki so uradno zaščitene kot del 
zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena, če bi 
izpolnjevanje določenih minimalnih 
zahtev za energetsko učinkovitost
nesprejemljivo spremenilo njihov značaj 
ali videz;
(b) stavbe, ki se uporabljajo za obredne 
namene ali verske dejavnosti;
(c) začasne objekte z uporabo največ dveh 
let, industrijski kompleksi, delavnice in 
nestanovanjske kmetijske stavbe z majhno 
porabo energije ter nestanovanjske 
kmetijske stavbe, ki se uporabljajo v 
sektorju, zajetem v državnem sektorskem 
sporazumu o energetski učinkovitosti;
(d) stavbe, ki se uporabljajo ali so 
namenjene za uporabo največ štiri mesece 
na leto ali pa za časovno omejeno letno 
uporabo in s pričakovano porabo energije 
manj kot 25 % pričakovane celoletne 
porabe;
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(e) samostojne stavbe s celotno uporabno 
tlorisno površino manj kot 50 m2;
(f) stavbe, ki tehnično niso primerne za 
prenovo.

Or. en

Predlog spremembe 528
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Institucije EU bi morale po vodilnem 
zgledu javnega sektorja zagotoviti, da se 
pri večji prenovi njihovih stavb energetska 
učinkovitost poveča na raven skoraj nič-
energijske stavbe, določene v členu 2(2) 
Direktive 2010/31/EU, ali stavb v 
najvišjem razredu energetske 
učinkovitosti, kot ga opredeljuje država, 
kjer se stavba nahaja.
Institucije EU do 31. decembra 2018 
zagotovijo, da so vse stavbe v njihovi 
uporabi ali lasti skoraj nič-energijske 
stavbe ali vsaj izpolnjujejo zahteve za 
najvišji razred energetske učinkovitosti, 
kot ga opredeljuje država, kjer se stavba 
nahaja.

Or. en

Obrazložitev

Institucije EU bi morale prevzeti vodilno vlogo s prenovo lastnih stavb za dosego največje 
energetske učinkovitosti. Ravno tako bi morale zaradi varčevanja z davkoplačevalskim 
denarjem uporabljati stavbe, ki porabijo najmanjšo količino energije.  Datum 31. december 
2018 prihaja iz člena 9(1)(b) zadnje direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki zahteva, da 
so javni organi po tem datumu lastniki skoraj-nič energijskih stavb.
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Predlog spremembe 529
Patrizia Toia

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 530
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zahteve iz člena 4(1) ne veljajo za 
podjetja v javni lasti, ki so v konkurenci z 
zasebnimi udeleženci na trgu. Prav tako 
zahteve iz člena 4(1) ne veljajo za 
stanovanjska gradbena podjetja v javni 
lasti.

Or. de

Obrazložitev

Če bi morala podjetja in stanovanjsko gradbena podjetja v javni lasti izpolnjevati te zahteve, 
bi bila v slabšem konkurenčnem položaju v primerjavi z zasebnimi podjetji, kar bi vodilo v 
izkrivljanje konkurence.
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Predlog spremembe 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če javni organ že ima strategijo za 
energetsko učinkovitost za svoje stavbe, ki 
temelji na drugem dejavniku in pri kateri 
bo prihranek energije predvidoma enak 
ali višji od predvidenega prihranka pri 
uresničitvi cilja za prenovo, države članice 
javnemu organu dovolijo, da še naprej 
izvaja obstoječo strategijo.

Or. en

Predlog spremembe 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice javnemu organu, ki je 
za svoje zgradbe že pripravil načrt za 
energetsko učinkovitost, ki predvideva 
enako povečanje energetske učinkovitosti 
kot v pristopu za prenovo, dovolijo 
nadaljnje izvajanje teh načrtov.

Or. de

Predlog spremembe 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

1a. Države članice lahko sklenejo, da ne 
bodo določile ali izvajale zahtev iz 
odstavka 1 pri uradno zaščitenih stavbah, 
med drugim na podlagi njihovega 
arhitekturnega ali zgodovinskega 
pomena. Zaščitene stavbe se uvrstijo v 
popis iz odstavka 3 z oznako njihovega 
statusa.

Or. en

Predlog spremembe 534
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Institucije EU do leta 2015 v svojih 
stavbah zvišajo raven energetske 
učinkovitosti v najvišji razred energetske 
učinkovitosti, kot ga opredeljuje država, v 
kateri se stavba nahaja. 

Or. en

Predlog spremembe 535
Frédérique Ries

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če javni organ že ima strategijo za 
energetsko učinkovitost za svoje stavbe, ki 
temelji na drugem dejavniku, kot je 
prihranek na ogrevan in/ali hlajen 
kvadratni meter, in bo pri tej strategiji 
prihranek energije predvidoma enak ali 
višji od predvidenega prihranka pri 
uresničitvi cilja za prenovo, države članice 
javnemu organu dovolijo, da še naprej 
izvaja obstoječo strategijo.

Or. en

Predlog spremembe 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V izračun 3-odstotne stopnje prenove 
iz člena 4(1) te direktive  se ne vključijo te 
stavbe in spomeniki:
a) zgodovinske stavbe in spomeniki pod 
spomeniškim varstvom;
b) stavbe, ki jih kupijo javni organi, da bi 
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jih porušili.

Or. en

Predlog spremembe 538
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Pri določanju ciljev iz člena 4(1) je 
treba predhodne dosežke na področju 
energetske učinkovitosti priznati kot 
koristne in jih upoštevati. Zato je treba 
upoštevati vse strategije in prizadevanja za 
energetsko učinkovitost stavb od 1. 
januarja 2005.

Or. de

Obrazložitev

Sedanja in že uresničena prizadevanja držav članic za povečanje energetske učinkovitosti 
stavb s prenovo je treba pozdraviti in jih zato upoštevati pri določanju ciljev. S pomočjo 
svežnja ukrepov na področju podnebja in energije (Odločba št.406/2009/ES), ki je začel 
veljati junija 2009, naj bi uresničili cilje 20-20-20. Ta sveženj sestavljajo štirje zakonodajni 
akti, kot referenčno leto za dosego ciljev pa je določeno leto 2005.

Predlog spremembe 539
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice spodbujajo druge 
organe v javnem sektorju, naj sprejmejo 
cilje iz odstavka 1, kjer je to stroškovno 
učinkovito in tehnično izvedljivo.

Or. en
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Predlog spremembe 540
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Države članice javnim organom 
nudijo podporo pri izpolnjevanju 
obveznosti iz odstavka 1. Ta podpora 
zajema vse finančne ukrepe, ki so 
potrebni, da se preprečijo socialne stiske 
zaradi prenove stavb, zlasti povišanje 
najemnin za socialna stanovanja.

Or. de

Obrazložitev

Pojasnitev cilja predloga s poudarkom na morebitnih posledicah prenove za socialno šibkejše 
najemnike, ki jim finančne zmožnosti ne dopuščajo rentabilnih naložb v ukrepe za varčevanje 
z energijo, čeprav bi imeli srednjeročno od njih koristi v obliki nižjih stroškov za ogrevanje.

Predlog spremembe 541
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Države članice bi morale zagotoviti, da 
so prednostna naloga pri ukrepih za 
energetsko učinkovitost javni organi z 
najmanj energetsko učinkovitimi 
stavbami. Javni organi bi si morali 
prizadevati, da dajejo prednost najmanj 
energetsko učinkovitim stavbam.

Or. en
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Predlog spremembe 542
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Če se črtajo zahtevani odstotki za prenovo iz člena 4(1), odstavek 2 ni potreben.

Predlog spremembe 544
Giles Chichester
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 545
Hermann Winkler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. de

Predlog spremembe 546
Angelika Niebler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 

2. Stopnja prenove 2 % pomeni povprečno 
vrednost stopnje prenove na leto v 
obdobju od 2014 do 2020. Države članice
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tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.

lahko prenovo javnih stavb, ki so jo 
izvedle od leta 2005 („zgodnji ukrepi“), 
sorazmerno upoštevajo pri izračunu 
stopnje prenove.

Or. de

Obrazložitev

Neprožna letna stopnja prenove je nerealna in ne upošteva pogojev v državah članicah. Poleg 
tega Komisija v svojem predlogu ni upoštevala dosedanjih prizadevanj držav članic na 
področju prenove javnih stavb („zgodnji ukrepi“), s katerimi so dosegle zelo dobre rezultate 
na področju energetske učinkovitosti.

Predlog spremembe 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Da se zagotovi prožnost, lahko države 
članice svojim javnim organom dovolijo, 
da letno 3-odstotno stopnjo iz odstavka 1 
izračunajo kot povprečje prenovljene 
tlorisne površine stavb v obdobju petih let

Or. en

Obrazložitev

Povprečje petih let za 3-odstotni cilj za prenovo bi javnim organom omogočilo večjo prožnost 
pri odločanju o naložbah in načrtovanju proračuna.

Predlog spremembe 548
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje letne 
stopnje energetskega varčevanja štejejo 
presežek prihranjene energije v 
določenem letu, kot če bi bil dosežen v 
enem od predhodnih ali naslednjih dveh 
let.

Or. ro

Predlog spremembe 549
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice spodbujajo regionalne 
ali lokalne oblasti ter organe, ki 
upravljajo socialna stanovanja, naj 
oblikujejo program obnove svojih stavb z 
namenom energetskega varčevanja v 
skladu s pravili, opredeljenimi v odstavku 
1, pri tem pa upoštevajo samostojno 
upravljanje teh organov.

Or. fr

Obrazložitev

Zaželeno je, da so stavbe v lasti regionalnih ali lokalnih oblasti ter socialna stanovanja 
prostovoljno in neobvezno vključena v zgledne ukrepe, ki jih predlaga direktiva.

Predlog spremembe 550
Marian-Jean Marinescu
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje letne 
stopnje prenove štejejo presežek 
prenovljene tlorisne površine stavb v 
določenem letu, kot če bi bila ta površina 
prenovljena v enem od predhodnih ali 
naslednjih dveh let; prenovljena tlorisna 
površina stavb v obdobju 2010-2013 se 
lahko šteje za leto 2014.

Or. en

Predlog spremembe 551
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 553
Teresa Riera Madurell

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 554
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko svojim javnim 
organom dovolijo, da v okvir svoje stopnje 
prenove štejejo presežek prenovljene 

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

tlorisne površine stavb v določenem letu, 
kot če bi bila ta površina prenovljena v 
enem od štirih predhodnih ali naslednjih 
let.

Or. de

Obrazložitev

Obdobje, ko je mogoče v okvir letne stopnje prenove šteti presežek prenovljene tlorisne 
površine v določenem letu, bi moralo biti daljše in bi moralo zajemati štiri predhodna ali štiri 
naslednja leta, s čimer bi ustrezno upoštevali dolgotrajnost načrtovanja in gradnje določene 
stavbe.

Predlog spremembe 555
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

„Dveletni“ pristop učinkovito izključuje temeljito prenovo. Države članice morajo imeti 
možnost, da jo vključijo, saj je nujno potrebna za dolgoročno politiko energetske učinkovitosti 
v gradbenem sektorju.

Predlog spremembe 556
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Uručev (Vladimir Urutchev), Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Države članice in njihovi javni organi bi morali imeti več prožnosti pri načrtovanju naložb v 
prenovo, dokler je mogoče zagotoviti uresničitev nacionalnega cilja. 

Predlog spremembe 558
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 559
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Predlog spremembe 560
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko kot alternativni 
pristop k odstavku 1 izberejo druge 
ukrepe, s katerimi bodo dosegle 
enakovredno letno izboljšanje energetske 
učinkovitosti javnih stavb, kot določa 
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odstavek 1. Države članice lahko dajo 
prednost prenovi stavb, ki so v lasti 
njihovih javnih organov, na podlagi 
stroškovno najbolj učinkovitega 
izboljšanja energetske učinkovitosti svojih 
stavb. Za namene tega alternativnega 
pristopa lahko predvideni prihranek 
energije, ki bi ga zagotovili z uporabo 
odstavka 1, izračunajo tako, da uporabijo 
ustrezne povprečne standardne vrednosti 
za porabo energije pred prenovo stavbe in 
po njej.

Or. en

Predlog spremembe 561
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Javni organi bi morali imeti možnost 
uporabljati že obstoječo strategijo za 
energetsko učinkovitost, saj se lahko s tem 
doseženi prihranek združi s prihrankom 
pri prenovljeni tlorisni površini. Pri 
določanju politik in ukrepov iz odstavkov 
1 in 2 bi bilo treba upoštevati dosegljivost 
za državljane in javne proračune. 
Prednostno bi bilo treba spodbujati 
najbolj stroškovno učinkovite ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

2a. Države članice spodbujajo organe 
javnega prava k triodstotni letni prenovi 
skupne tlorisne površine v njihovi lasti.

Or. fr

Predlog spremembe 563
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko poskrbijo tudi za 
prenovo stavb drugih lastnikov ali pa 
zmanjšajo skupno tlorisno površino svojih 
javnih stavb.

Or. de

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti veliko prožnost. Poleg tega je treba zagotoviti, da bodo 
imeli prednost stroškovno učinkoviti ukrepi.

Predlog spremembe 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko sklenejo, da v 
svoj izračun skupne tlorisne površine ne 
bodo vključile kategorij stavb, navedenih 
v členu 4(2) Direktive 2010/31/EU.

Or. en
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Obrazložitev

Direktiva o energetski učinkovitosti bi morala biti skladna z direktivo o energetski 
učinkovitosti stavb.

Predlog spremembe 565
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice spodbujajo organe 
javnega prava k temeljiti prenovi v višini 
3 % skupne letne porabe energije.

Or. en

Predlog spremembe 566
Hannes Swoboda

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice javne organe podprejo 
pri temeljiti prenovi iz člena 4.

Or. de

Predlog spremembe 567
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice, ki izberejo alternativni 
pristop, Komisijo najpozneje do 1. 
januarja 2014 obvestijo o alternativnih 
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ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti, in 
prikažejo, kako bi dosegle enakovredno 
izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.

Or. en

Predlog spremembe 568
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice, ki izberejo alternativni 
pristop, vsaka tri leta ocenijo, ali pristop 
vodi k uresničitvi enakovrednega letnega 
izboljšanja energetske učinkovitosti javnih 
stavb, kot določa odstavek 1, ter te ocene 
posredujejo Komisiji. Če alternativni 
pristopi, ki so jih sprejele države članice, 
ne bi zadoščali za uresničitev cilja, lahko 
Komisija državi članici priporoči uporabo 
pristopa iz odstavka 1.

Or. en


