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Predlog spremembe 1478
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko pri določanju 
koeficienta primarne energije za 
električno energijo upoštevajo 
pričakovane prihodnje spremembe 
mešanice goriv in učinkovitosti 
proizvodnje električne energije.

Or. en

Obrazložitev

Koeficient 2,5 je že zastarel in ni primeren za ocenjevanje učinkovitosti do leta 2020, saj bo 
do takrat v mešanici virov električne energije občutno več naprav z nizkimi emisijami ogljika 
in brez emisij. Z določitvijo privzetega koeficienta 2,5 bi lahko spodbudili premik od elektrike 
k neposrednemu ogrevanju s fosilnimi gorivi, s čimer bi zmanjšali priložnosti za tehnologije z 
nizkimi emisijami ogljika in energetsko učinkovite tehnologije, na primer toplotne črpalke in 
električna vozila. Posledično bi lahko prišlo do povečanja emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 1479
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice uporabijo 
koeficient primarne energije 1 za 
električno energijo pri ocenjevanju 
energetsko učinkovitih ukrepov v 
okoliščinah, ko bi s tem preprečile neto 
povečanje emisij toplogrednih plinov.

Or. en
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Obrazložitev

Koeficient 2,5 je že zastarel in ni primeren za ocenjevanje učinkovitosti do leta 2020, saj bo 
do takrat v mešanici virov električne energije občutno več naprav z nizkimi emisijami ogljika 
in brez emisij. Z določitvijo privzetega koeficienta 2,5 bi lahko spodbudili premik od elektrike 
k neposrednemu ogrevanju s fosilnimi gorivi, s čimer bi zmanjšali priložnosti za tehnologije z 
nizkimi emisijami ogljika in energetsko učinkovite tehnologije, na primer toplotne črpalke in 
električna vozila. Posledično bi lahko prišlo do povečanja emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe 1480
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, 
da določi metodologijo za analizo 
stroškovne učinkovitosti iz člena 10(9).
Komisija je pooblaščena, da sprejme 
delegirani akt v skladu s členom 18 za 
pregled harmoniziranih referenčnih 
vrednosti izkoristkov iz tretje alineje 
člena 10(10).

Or. en

Obrazložitev

Glede na velike razlike v obrestnih merah v državah članicah morda ne bi bilo primerno, če 
bi za vse uporabljali enak pristop.

Predlog spremembe 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fi

Obrazložitev

Sistem medsebojnega priznavanja prihrankov energije bi povzročil upravno obremenitev in 
obsežne stroške.

Predlog spremembe 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1483
Claude Turmes

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, da 
vzpostavi usklajeni model za izračun za 
namen merjenja, spremljanja in 
preverjanja prihrankov energije, doseženih
predvsem z ukrepi in programi za 
izboljšanje energetske učinkovitosti v vseh 
sektorjih končne rabe iz člena 6.

Or. en

Predlog spremembe 1484
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, da 
vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, doseženih 
v okviru nacionalnih sistemov obveznosti 
energetske učinkovitosti iz člena 6(10).

Or. en

Predlog spremembe 1485
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, 
da določi metodologijo za analizo 
stroškovne učinkovitosti iz člena 10(9).

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, da 
določi metodologijo za analizo stroškovne 
učinkovitosti iz člena 10(9).

Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranega akta v skladu s členom 18, da 
določi skupen splošen okvir za izvajanje
analiz stroškovne učinkovitosti iz 
člena 10(9).

Or. ro

Predlog spremembe 1487
András Gyürk

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena, da sprejme 
delegirani akt v skladu s členom 18 za 
pregled harmoniziranih referenčnih 
vrednosti izkoristkov iz tretje alineje 
člena 10(10).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1488
Bernd Lange

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 18, 
da vrednosti, metode za izračun, privzeti 
koeficient primarne energije in zahteve iz 
prilog I do XV prilagodi tehničnemu 
napredku ter da zadeve glede energetske 
učinkovitosti iz Priloge III prilagodi 
konkurenčnim pogojem.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 1489
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 18, da 
vrednosti, metode za izračun, privzeti 
koeficient primarne energije in zahteve iz 
prilog I do XV prilagodi tehničnemu 
napredku ter da zadeve glede energetske 
učinkovitosti iz Priloge III prilagodi 
konkurenčnim pogojem.

2. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 18, da 
vrednosti, metode za izračun, privzeti 
koeficient primarne energije in zahteve iz 
prilog I do XV prilagodi tehničnemu 
napredku.

Or. en

Predlog spremembe 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Nadomestiti je treba manjše povpraševanje po kuponih v okviru sistema za trgovanje z 
emisijami, do katerega bo prišlo zaradi izvajanja te direktive ter cilja 20-odstotnega 
prihranka energije; s tem bi mehanizem cen ponovno postavili na raven, predvideno v oceni 
učinka, ki je bila podlaga za dogovor o Direktivi št. 2003/87/ES, ter bi ohranili spodbude za 
naložbe v ukrepe za energetsko učinkovitost ter nizkoogljične energetske tehnologije v 
obratih, vključenih v sistem za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 17 se na Komisijo 
prenese za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz člena 17 se na Komisijo 
prenese za obdobje petih let od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

Or. ro

Predlog spremembe 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 17 se na Komisijo 
prenese za nedoločen čas od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].

2. Pooblastilo iz člena 17 se na Komisijo 
prenese za obdobje dveh let od [datum 
začetka veljavnosti te direktive].
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Predlog spremembe 1493
Vicky Ford

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice bi morale preprečiti 
določanje nerealističnih ciljev za panoge, 
pri katerih je neposredna posledica znatno 
tveganje selitve virov ogljikovega dioksida. 
Namesto tega bi morale države članice s 
pogajanji s takimi panogami doseči 
prilagojene in dosegljive strategije za 
energetsko učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Delegirani akt se lahko objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati pred iztekom navedenega roka, če 
sta Evropski parlament in Svet Komisijo 
obvestila, da ne nameravata vložiti 
ugovora.

Or. ro

Predlog spremembe 1495
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.

Or. ro

Predlog spremembe 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice vsako leto do 30. aprila 
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 
nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).
Nacionalna poročila vsaka tri leta 
spremljajo dodatne informacije v skladu s 
prilogo XIV (2).

Or. en

Predlog spremembe 1497
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vsako leto do 30. aprila
poročajo o napredku, doseženem v zvezi z 

1. Države članice vsako leto do 
31. decembra poročajo o napredku, 
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nacionalnimi cilji povečanja energetske 
učinkovitosti v skladu s Prilogo XIV (1).

doseženem v zvezi z nacionalnimi cilji 
povečanja energetske učinkovitosti v 
skladu s Prilogo XIV (1).

Or. en

Predlog spremembe 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1499
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev člena 19 za uskladitev s spremembami člena 3.
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Predlog spremembe 1500
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Holger Krahmer, Krišjānis 
Kariņš, Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice do 31. oktobra 2013 
Komisiji predložijo nacionalne načrte za 
energetsko učinkovitost, v katerih opišejo, 
kako nameravajo doseči nacionalne cilje 
povečanja energetske učinkovitosti iz 
člena 3(1). Ti načrti vključujejo ukrepe, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti. Nacionalne
načrte za energetsko učinkovitost oceni 
Komisija. Komisija lahko zavrne načrt ali 
predlaga njegove spremembe, če v njem 
določeni ukrepi ne zadostujejo za dosego 
nacionalnega cilja povečanja energetske 
učinkovitosti.

Or. en
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Predlog spremembe 1502
Fiona Hall, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice do 30. aprila 2013 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1). V poročilih se 
navede, ali je povečanje energetske 
učinkovitosti v državi članici v skladu z 
usmeritvijo države članice iz člena 3(1). 

Or. en

Predlog spremembe 1503
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 

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

učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1). V poročilih se 
navede, ali je povečanje energetske 
učinkovitosti v državi članici v skladu z 
usmeritvijo države članice iz člena 3(2). 

Or. en

Predlog spremembe 1504
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1). V poročilih se 
navede, ali je povečanje energetske 
učinkovitosti v državi članici v skladu z 
usmeritvijo države članice iz člena 3(2). 

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev člena 19 za uskladitev s spremembami člena 3.



PE475.997v01-00 16/97 AM\884003SL.doc

SL

Predlog spremembe 1505
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice do 30. aprila 2014 in nato 
na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1) in uresničijo 
nacionalni načrti iz člena 3(2) a (novo). 
Poročila se dopolnijo s posodobljenimi 
ocenami glede pričakovane skupne porabe 
primarne energije leta 2020 in tudi 
ocenjenimi ravnmi porabe primarne 
energije v sektorjih iz Priloge XIV (1).

Or. en

Predlog spremembe 1506
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Države članice do 31. decembra 2013 in 
nato na vsake tri leta predložijo dodatna 
poročila skupaj s podatki o nacionalnih 
politikah za energetsko učinkovitost, 
akcijskih načrtih, programih in ukrepih, ki 
se izvajajo ali načrtujejo na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje 
energetske učinkovitosti, da se dosežejo 
nacionalni cilji povečanja energetske 
učinkovitosti iz člena 3(1). Poročila se 
dopolnijo s posodobljenimi ocenami glede 
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pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1).

pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2020 in tudi ocenjenimi 
ravnmi porabe primarne energije v 
sektorjih iz Priloge XIV (1).

Or. en

Predlog spremembe 1507
Gaston Franco

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Končna energija je edina, ki neposredno zadeva odjemalce: ukrepi, povezani s končno 
energijo, imajo opazen učinek na račune končnih odjemalcev in zato pomagajo preprečevati 
energetsko revščino ter, splošneje, krepiti kupno moč vseh državljanov in konkurenčnost 
podjetij.

Predlog spremembe 1508
Bendt Bendtsen, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Maria Da Graça Carvalho
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija oceni načrte ter lahko da 
priporočila za njihovo izboljšanje in 
praktično izvajanje 20-odstotnega 
krovnega cilja, če so načrti nerealistični 
ali če se zdi malo verjetno, da bodo z 
ukrepi iz načrtov cilji doseženi.

Or. en

Predlog spremembe 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner Langen, Jan Březina, Ioanis A. Cukalas 
(Ioannis A. Tsoukalas), Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi okvirno predlogo za 
dodatna poročila najpozneje do 
1. januarja 2014. Predloga se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
20(2). Dodatna poročila v vsakem primeru 
vključujejo podatke iz Priloge XIV.

Komisija pripravi okvirno predlogo za 
dodatna poročila najpozneje do 
1. januarja 2014. Predloga se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
20(2). Dodatna poročila v vsakem primeru 
vključujejo podatke iz Priloge XIV. Pri 
oblikovanju nacionalnih načrtov za 
energetsko učinkovitost države članice 
upoštevajo stroškovno učinkovite ukrepe 
za energetsko učinkovitost in tveganje 
selitve virov ogljikovega dioksida.

Or. en

Predlog spremembe 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pripravi okvirno predlogo za 
dodatna poročila najpozneje do 
1. januarja 2014. Predloga se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
20(2). Dodatna poročila v vsakem primeru 
vključujejo podatke iz Priloge XIV.

Komisija pripravi okvirno predlogo za 
dodatna poročila najpozneje do 
1. januarja 2013. Predloga se sprejme v 
skladu s svetovalnim postopkom iz člena 
20(2). Dodatna poročila v vsakem primeru 
vključujejo podatke iz Priloge XIV.

Or. en

Predlog spremembe 1511
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 1512
Konrad Szymański

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne določijo ciljev za 
panogo, ki je izpostavljena velikemu 
tveganju za selitev virov CO2, kot določa 
Sklep Komisije 2010/2/EU. Če se za to 



PE475.997v01-00 20/97 AM\884003SL.doc

SL

vseeno odločijo, izrazijo morebitne 
sektorske cilje za proizvodne procese v teh 
panogah s porabo energije na proizvedeno 
enoto, da ne bi ovirali rasti industrije.

Or. en

Predlog spremembe 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), in izvajanju te direktive. 
Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
državam članicam izda priporočila. Zlasti 
če se država članica ne drži usmeritve, 
določene v skladu s členom 3(1), Komisija 
zahteva, da država članica določi ustrezne 
in sorazmerne ukrepe za ponovno 
doseganje skladnosti z usmeritvami v 
razumnem časovnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2009/28/ES o obnovljivih virih energije od držav članic zahteva, da sprejmejo 
učinkovite ukrepe v skladu z usmeritvami za izboljšanje. Ta pristop dobro deluje v praksi in bi 
ga bilo zato treba sprejeti tudi v zvezi z energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe 1514
Francisco Sosa Wagner
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), in izvajanju te direktive. 
Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
državam članicam izda priporočila. Če 
država članica ne sledi usmeritvam, 
določenim v skladu s členom 3(2), 
Komisija od nje zahteva, da predlaga 
ukrepe za ponovno zagotovitev skladnosti 
v razumnem časovnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2009/28/ES o obnovljivih virih energije od držav članic zahteva, da sprejmejo 
ukrepe v skladu z usmeritvami, kar daje v praksi dobre rezultate, zato bi bilo treba podobno 
metodo sprejeti tudi v zvezi z energetsko učinkovitostjo.

Predlog spremembe 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), in izvajanju te direktive. Ta 
ocena upošteva gibanja na področju 
energetske intenzivnosti, ki se izračuna s 
pomočjo kazalniki iz Priloge XIV, del 1, 
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državam članicam izda priporočila. odstavek (a). Komisija svojo oceno 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
državam članicam izda priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 1516
Giles Chichester

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), ter pri cilju iz člena 3(2)(a) 
(novo) in izvajanju te direktive. Komisija 
svojo oceno predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija lahko na 
podlagi ocene poročil državam članicam 
izda priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna
poročila ter oceni, v kolikšnem obsegu so 
države članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 

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

skladu s členom 3(1), in izvajanju te 
direktive. Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
državam članicam izda priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 1518
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija ovrednoti letna in dodatna 
poročila vključno z ocenami iz odstavka 2
ter oceni, v kolikšnem obsegu so države 
članice napredovale pri doseganju 
nacionalnih ciljev povečanja energetske 
učinkovitosti, kot se zahteva v skladu s 
členom 3(1), in izvajanju te direktive. 
Komisija svojo oceno predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu. 
Komisija lahko na podlagi ocene poročil 
prilagodi obseg prihranka energije iz 
člena 3(2) in državam članicam izda 
priporočila.

Or. ro

Predlog spremembe 1519
Fiorello Provera

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka 

črtano
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izgorevanje goriva s skupno nazivno 
toplotno močjo 50 MW ali več, in obratov, 
ki nafto in plin rafinirajo na podlagi 
ustreznih in najboljših razpoložljivih 
tehnologij, kot je določeno v skladu z 
Direktivo 2010/75/EU in 
Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske 
učinkovitosti takih obratov in ravnmi 
energetske učinkovitosti, povezanimi z 
uporabo ustreznih in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, Komisija po 
potrebi predlaga zahteve za izboljšanje 
ravni energetske učinkovitosti, ki jih 
dosežejo taki obrati, ali da postane 
uporaba takšnih tehnologij pogoj za 
izdajo dovoljenj novim obratom in redno 
pregledovanje dovoljenj obstoječih 
obratov.
Komisija spremlja tudi učinek izvajanja te 
direktive na Direktivo 2003/87/ES, 
Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 
2010/31/ES.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1520
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5



AM\884003SL.doc 25/97 PE475.997v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Povečanje energetske učinkovitosti obstoječih in novih obratov mora temeljiti na študijah 
izvedljivosti. Ni vedno gospodarno ali tehnično mogoče doseči raven najboljših razpoložljivih 
tehnologij. Število kuponov v okviru sistema za trgovanje z emisijami EU (t.i. kapica) je 
določeno z direktivo o sistemu za trgovanje z emisijami, zato ta direktiva o energetski 
učinkovitosti ni primerna za poskus spremembe kapice. Sistem za trgovanje z emisijami naj bi 
bil tržni instrument za zmanjšanje emisij CO2 in noben drug akt ne bi smel prilagajati cen 
emisijskih kuponov ter ustvarjati negotovosti na trgu CO2.

Predlog spremembe 1521
András Gyürk
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka 
izgorevanje goriva s skupno nazivno 

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

Or. fr

Obrazložitev

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Predlog spremembe 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 

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

Or. en

Obrazložitev

Možnost uvedbe strogih zahtev glede energetske učinkovitosti v skladu z „najboljšimi 
razpoložljivimi tehnologijami“ za termoelektrarne po letu 2014 je primer podvajanja 
predpisov, saj je v nasprotju z obstoječo zakonodajo EU. Z novo Direktivo 2010/75/EU o 
industrijskih emisijah, ki je bila potrjena v letu 2010, so bila uvedena pravila za urejanje teh 
vidikov.

Predlog spremembe 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 

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

50 MW ali več, in obratov, ki rafinirajo
nafto in plin, na podlagi ustreznih 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot je 
določeno v skladu z Direktivo 2010/75/EU 
in Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 
učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih najboljših razpoložljivih
tehnologij, Komisija do 31. decembra 2015 
po potrebi predlaga zahteve za izboljšanje 
ravni energetske učinkovitosti, ki jih 
dosežejo taki obrati, ali da postane uporaba 
takšnih tehnologij pogoj za izdajo 
dovoljenj novim obratom in redno 
pregledovanje ali posodobitev dovoljenj 
obstoječih obratov.

Or. en

Obrazložitev

Ta datum je skladen z Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah.

Predlog spremembe 1525
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 
50 MW ali več, in obratov, ki nafto in plin 
rafinirajo na podlagi ustreznih in najboljših 
razpoložljivih tehnologij, kot je določeno v 
skladu z Direktivo 2010/75/EU in 
Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 

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

učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija do 31. decembra 2015 
predlaga zahteve za izboljšanje ravni 
energetske učinkovitosti, ki jih dosežejo 
taki obrati, ali da postane uporaba takšnih 
tehnologij pogoj za izdajo dovoljenj novim 
obratom in redno pregledovanje dovoljenj 
obstoječih obratov.

Or. en

Predlog spremembe 1526
Edit Herczog

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1527
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1528
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena prvega dodatnega poročila, ki jo 
izvede Komisija, vključuje oceno ravni 
energetske učinkovitosti obstoječih in 
novih obratov, v katerih poteka izgorevanje 
goriva s skupno nazivno toplotno močjo 

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

50 MW ali več, in obratov, ki rafinirajo
nafto in plin, na podlagi ustreznih 
najboljših razpoložljivih tehnologij, kot je 
določeno v skladu z Direktivo 2010/75/EU 
in Direktivo 2008/1/ES. Če se pri oceni 
ugotovijo velika odstopanja med 
dejanskimi ravnmi energetske učinkovitosti 
takih obratov in ravnmi energetske 
učinkovitosti, povezanimi z uporabo 
ustreznih najboljših razpoložljivih 
tehnologij, Komisija po potrebi predlaga 
zahteve za izboljšanje ravni energetske 
učinkovitosti, ki jih dosežejo taki obrati.

Or. de

Obrazložitev

Komisija ni pristojna za postopke izdaje dovoljenj, vendar pa bi z njenim tu predlaganim 
pristopom posredno vplivala nanje. Poleg tega predstavlja to nesorazmeren poseg v možnosti 
ekonomskega načrtovanja obstoječih obratov.

Predlog spremembe 1529
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sistem za trgovanje z emisijami EU je tržni instrument za zmanjšanje emisij CO2. V naslednji 
fazi sistema za trgovanje z emisijami 2013–2020 bo postopno zniževanje kapice (največjega 
števila emisijskih kuponov) emisije CO2 uskladilo z zastavljenim ciljem. Na ceno emisijskih 
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kuponov ne sme vplivati noben organ, da se prepreči zmeda na trgu. 

Predlog spremembe 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija spremlja tudi učinek izvajanja te 
direktive na Direktivo 2003/87/ES, 
Direktivo 2009/28/ES in Direktivo 
2010/31/ES. Če Komisija meni, da so 
potrebni ukrepi za prilagoditev, ti ukrepi 
ne smejo posegati v izvajanje Direktive 
2003/87/ES, Direktive 2009/28/ES in 
Direktive 2010/31/ES.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da posredovanje Komisije, na primer prihranitev emisijskih kuponov za 
obdobje trgovanja 2013–2020 v okviru sistema za trgovanje z emisijami, ni mogoče. Sicer 
udeleženci na trgu in organi ne bi imeli pravne varnosti, v prihodnost usmerjene naložbene 
odločitve, vključno z odločitvami glede energetske učinkovitosti, pa bi bile težje.

Predlog spremembe 1531
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 1532
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti v zvezi z Direktivo 2003/87/ES 
(sistem za trgovanje z emisijami) države 
članice sporočajo informacije, ki jih 
Komisija uporabi za spremljanje učinka 
na sistem za trgovanje z emisijami.
Spremljanje Komisije v zvezi s sistemom 
za trgovanje z emisijami se vzpostavi, „da 
se ohranijo spodbude v okviru sistema za 
trgovanje z emisijami, ki nagrajujejo 
naložbe v dejavnosti z nizkimi emisijami 
ogljika in sektorje, vključene v sistem za 
trgovanje z emisijami, pripravljajo na 
novosti, ki bodo potrebne v prihodnosti“, 
kakor je navedeno v oceni učinka in 
uvodni izjavi (34).
Sprejeti je treba ukrepe, vključno s 
ponovno kalibracijo sistema za trgovanje z 
emisijami, tako da se prihrani ustrezno 
število emisijskih kuponov iz dela, 
namenjenega za dražbo v obdobju 2013–
2020, kakor je navedeno tudi v oceni 
učinka.
Načela za te ukrepe bodo naslednja:
Če spremljanje iz člena 19(4) pokaže, da 
je učinek na sistem za trgovanje z 
emisijami prenizka cena kvot CO2 v 
primerjavi s pričakovanji v načrtu za 
prehod na konkurenčno gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika, Komisija 
analizira potrebo, da se prihrani ustrezno 
število emisijskih kuponov od skupnega 
števila, namenjenega za dražbo v obdobju 
2013 do 2020. Pravila za določitev, koliko 
emisijskih kuponov se prihrani, se 
opredelijo v zakonodajnem predlogu pred 
koncem leta 2013. Število emisijskih 
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kuponov, ki jih je treba prihraniti, se 
izračuna z zmanjšanjem števila, ki ga 
države članice namenijo za dražbo (člen 
10(1) direktive o sistemu za trgovanje z 
emisijami), in se med države članice 
razdeli na enak način, kot je to storjeno v 
členu 10(2) direktive o sistemu za 
trgovanje z emisijami.

Or. en

Obrazložitev

Nujno je zagotoviti mehanizem, ki ga bo mogoče uporabiti, če bo direktiva o energetski 
učinkovitosti imela negativne učinke na sistem za trgovanje z emisijami. Zato bi Komisija 
morala začeti proces določitve pravil o tem, kako in kdaj se prihranijo emisijski kuponi, ter 
oceniti učinek možne delitve obremenitev in prizadevanj med državami članicami.

Predlog spremembe 1533
Britta Thomsen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija najkasneje šest mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive sprejme 
uredbo o spremembi uredbe iz člena 10(4) 
Direktive 2003/87/ES z namenom 
prihraniti 1,4 milijarde emisijskih 
kuponov, da se ohranijo spodbude za 
naložbe v ukrepe za energetsko 
učinkovitost in nizkoogljične tehnologije 
ter raven ambicij iz Direktive št. 
2003/87/ES.

Or. en

Obrazložitev

Sistem za trgovanje z emisijami je treba prilagoditi učinkom gospodarske recesije, ki vpliva 
na dolgoročno redkost emisijskih kuponov, z namenom ohraniti spodbude za naložbe v ukrepe 
za energetsko učinkovitost in nizkoogljične energetske tehnologije v obratih, ki so vključeni v 
sistem za trgovanje z emisijami. Treba je nadomestiti zmanjšano povpraševanje po kuponih v 
okviru sistema za trgovanje z emisijami, ki bo posledica izvajanja te direktive, za povrnitev 
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mehanizma za določanje cen na ravni, predvidene v oceni učinka, na podlagi katere je bila 
sprejeta Direktiva 2003/87/ES.

Predlog spremembe 1534
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1535
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1536
Fiona Hall

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7



AM\884003SL.doc 37/97 PE475.997v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Komisija do 30. junija 2013 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu, ki jo po potrebi 
spremlja zakonodajni predlog, v katerem 
so opredeljeni dodatni obvezni nacionalni 
cilji in ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 1537
Eija-Riitta Korhola

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Komisija do decembra 2016 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi pripravi 
zakonodajni predlog, v katerem so 
opredeljeni dodatni ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovljenega bi moralo biti dovolj časa, da se preveri uspešnost izvajanja te direktive. V 
skladu z oceno, ki jo je treba opraviti v letu 2016, Komisija predlaga dodatne ukrepe, če bodo 
ti potrebni za dosego evropskega cilja 20-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti do 
leta 2020.

Predlog spremembe 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas), Werner Langen, 
Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

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

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

7. Komisija do 31. decembra 2013 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi pripravi 
zakonodajni predlog, v katerem so 
opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

Or. en

Predlog spremembe 1539
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Komisija do 30. marca 2013 predloži 
oceno iz člena 3(2) Evropskemu 
parlamentu in Svetu ter po potrebi pripravi 
zakonodajni predlog, v katerem so 
opredeljeni obvezni nacionalni cilji.

Or. de

Obrazložitev

Če je direktivo treba prenesti šele v letu 2013, Komisija ne more že sredi leta 2014 izvesti 
resne ocene, ali nacionalni ukrepi v povezavi s tu predvidenimi dodatnimi ukrepi zadostujejo 
za dosego skupnega cilja EU. To objektivno ni mogoče.

Predlog spremembe 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija do 30 junija 2018 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju člena 6. Poročilu po potrebi sledi 

8. Komisija do 30 junija 2017 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju člena 6. Poročilu po potrebi sledi 
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zakonodajni predlog za enega ali več
naslednjih namenov: Poročilu po potrebi 
sledi zakonodajni predlog za enega ali oba 
naslednja namena:

zakonodajni predlog za enega ali oba 
izmed naslednjih namenov:

Or. en

Predlog spremembe 1541
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija do 30 junija 2018 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju člena 6. Poročilu po potrebi sledi 
zakonodajni predlog za enega ali več
naslednjih namenov: Poročilu po potrebi 
sledi zakonodajni predlog za enega ali oba 
naslednja namena:

8. Komisija do 30 junija 2016 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju člena 6. Poročilu po potrebi sledi 
zakonodajni predlog za enega ali oba 
izmed naslednjih namenov:

Or. en

Predlog spremembe 1542
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija do 30 junija 2018 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju člena 6. Poročilu po potrebi sledi 
zakonodajni predlog za enega ali več
naslednjih namenov: Poročilu po potrebi 
sledi zakonodajni predlog za enega ali oba 
naslednja namena:

8. Komisija do 30 junija 2016 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvajanju člena 6. Poročilu po potrebi sledi 
zakonodajni predlog za enega ali oba 
izmed naslednjih namenov:

Or. en
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Obrazložitev

Obrazložitev: za dosego cilja do leta 2020 bi bilo revizijo člena 6 treba opraviti prej.

Predlog spremembe 1543
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) ohranitev stopnje prihranka iz člena 6(1) 
ali določitev nove;

Or. en

Predlog spremembe 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

9. Komisija do 30. junija 2017 oceni 
napredek držav članic pri odpravi 
regulativnih in neregulativnih ovir iz 
člena 15(1); tej oceni po potrebi sledi 
zakonodajni predlog.

Or. en

Predlog spremembe 1545
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija do 30. junija 2018 oceni 
napredek držav članic pri odpravi 

9. Komisija do 30. junija 2016 oceni 
napredek držav članic pri odpravi 
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regulativnih in neregulativnih ovir iz 
člena 15(1); tej oceni po potrebi sledi 
zakonodajni predlog.

regulativnih in neregulativnih ovir iz 
člena 15(1); tej oceni po potrebi sledi 
zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev: za dosego cilja do leta 2020 bi bilo treba oceno odprave ovir opraviti prej.

Predlog spremembe 1546
Konrad Szymański

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Če se bo cena ogljika zaradi novih 
ukrepov iz te direktive znižala, sprejme 
Komisija postopne ukrepe, na primer 
umik kvot s trga, da bi zagotovila, da bo 
sistem za trgovanje z emisijami deloval 
enako, kot bi deloval brez dodatnega niza 
ukrepov, in v skladu s prvotnim namenom 
ustvarjanja spodbud za naložbe v 
energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije.
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Or. en

Predlog spremembe 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Revizija
Komisija ob pomoči odbora, 
ustanovljenega v skladu s členom 20, 
najpozneje do 1. januarja 2018 oceni to 
direktivo v luči pridobljenih izkušenj in 
doseženega napredka med njenim 
izvajanjem ter po potrebi izda predloge.

Or. ro

Predlog spremembe 1549
Herbert Reul

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne določbe, potrebne za uskladitev 
s to direktivo, najpozneje do [12 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive]. 
Komisiji takoj pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne določbe, potrebne za uskladitev 
s to direktivo, najpozneje do [24 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive]. 
Komisiji takoj pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. de

Obrazložitev

Določiti bi bilo treba realistične cilje.
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Predlog spremembe 1550
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne določbe, potrebne za uskladitev 
s to direktivo, najpozneje do [12 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive]. 
Komisiji takoj pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice sprejmejo zakone, predpise 
in upravne določbe, potrebne za uskladitev 
s to direktivo, najpozneje do [24 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive]. 
Komisiji takoj pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. ro

Predlog spremembe 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov)

Predlog direktive
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a
Spremembe Direktive 2003/87/ES
V členu 9 Direktive 2003/87/ES se za 
drugim odstavkom doda naslednji 
odstavek:
„Od leta 2014 naprej je faktor za linearno 
znižanje 2,25 %.“

Or. en

Obrazložitev

Faktor za linearno znižanje kapice sistema za trgovanje z emisijami bi bilo treba prilagoditi 
ukrepom za energetsko učinkovitost ter cilju varstva podnebja EU, ki predvideva najmanj 80-
odstotno zmanjšanje domačih emisij toplogrednih plinov do leta 2050. 2,25% predstavlja 
linearno zmanjšanje na osnovi deležev emisij sektorjev, ki so vključeni v sistem za trgovanje z 
emisijami, v letu 2050, kot je določeno v načrtu Komisije za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050.
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Predlog spremembe 1552
Kathleen Van Brempt

Predlog direktive
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a

V Direktivi 2003/87/ES se na koncu člena 
9 doda naslednji odstavek: „Leta 2014 in 
vsako naslednje leto je faktor za linearno 
znižanje iz prvega odstavka 2,43 %.“

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje ključne dolgoročne spodbude za naložbe v energetsko učinkovitost in 
dejavnosti z nizkimi emisijami ogljika ob istočasni uskladitvi letne dodelitve kuponov v okviru 
sistema za trgovanje z emisijami na ravni, skladni z načrtom Komisije za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 (KOM/11/112).

Predlog spremembe 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva je naslovljena na države 
članice.

Ta direktiva je naslovljena na države 
članice, institucije, organe, urade in 
agencije Evropske unije.

Or. ro

Predlog spremembe 1554
Claude Turmes

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

Danska 19,17 0,83
Nemčija (3) (4) 241,16 58,69 
Estonija 4,89 0,71
Irska 15,92 2,75
Grčija 33,26 2,70
Španija (4) 131,71 31,12
Francija (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Italija (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Ciper 2,31 0,46
Latvija 6,16 0,67
Litva 8,56 1,14
Luksemburg 5,40 0,20
Madžarska 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Nizozemska (2)(4) 57,99 17,75 (5)
Avstrija 29,20 7,16
Poljska (4) 91,71 18,12

Predlog spremembe

PRILOGA -I

Nacionalni cilji prihranka energije

A. Nacionalni cilji prihranka energije za leto 2020 (primarna energija)

Najvišja poraba primarne energije 
za leto 2020 (Mtoe) (1)

Najnižji prihranek 
energije - zmanjšanje 

porabe primarne 
energije za leto 2020 

(Mtoe) (S2020)

Belgija 43,55 9,80

Bolgarija 18,57 3,20

Češka republika (2) 36,50 9,12



PE475.997v01-00 46/97 AM\884003SL.doc

SL

Portugalska 24,01 6,00
Romunija 40,07 10,00
Slovenija (2) 7,02 1,76
Slovaška republika 18,51 1,65
Finska 33,17 4,21
Švedska 43,01 12,80 (5)
Združeno kraljestvo 
(2)(4))

163,43 50,04 (5)

EU 1474 368

kjer je
S2020 = prihranek energije za to državo članico 
v letu 2020
(1) Vsi cilji prihranka energije temeljijo na 
lastnih zavezah držav članic v njihovih 
nacionalnih programih reform iz aprila 2011, 
razen za (2), ki v svojih nacionalnih 
programih reform niso predložile nobenega 
cilja prihranka energije.
(2) Država članica, ki v svojem nacionalnem 
programu reform ni predložila nobenega cilja 
prihranka energije. Ustrezni cilji za te štiri 
države članice so vzeti neposredno iz 
metodologije za določanje cilja prihranka 
energije EU, ki je določen kot vrednost 20 % 
pod napovedmi za leto 2007. 
(3) Cilj za Nemčijo je bil popravljen tako, da 
upošteva nemški nacionalni energetski 
koncept, ki določa cilj 20-odstotnega 
zmanjšanja primarne energije v primerjavi z 
letom 2008; cilj za Francijo je bil popravljen 
tako, da upošteva pretvorbeni faktor 1,63 med 
končno in primarno porabo energije; cilj za 
Italijo je bil popravljen tako, da upošteva 
nenatančne napovedi, opravljene v okviru 
modela PRIMES 2007. 
(4) Razlika 47,45 Mtoe med ocenjenim ciljem 
EU do leta 2020 (vsota nacionalnih ciljev po 
popravkih) in krovnim ciljem EU – ki zahteva 
zmanjšanje porabe primarne energije v EU za 
najmanj 368 Mtoe v letu 2020 – je bila 
enakomerno porazdeljena med države članice, 
ki bodo leta 2020 porabile več kot 50 Mtoe 
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primarne energije. Sedem držav članic se bo 
tako moralo dodatno potruditi za zmanjšanje 
porabe energije za 4,3 % v letu 2020.
(5) Država članica, ki se mora bolj potruditi za 
zmanjšanje porabe primarne energije do leta 
2020, kot bi se morala v skladu z zmanjšanjem 
s pavšalno stopnjo -20 %, izračunanim na 
podlagi modela PRIMES 2007. 

B. Okvirna usmeritev
Okvirna usmeritev iz člena 3(2) 
spoštuje naslednjo pot prihranka 
primarne energije proti cilju vsake 
države za leto 2020:
25 %* (S2020), leta 2014; 
50 %* (S2020), leta 2016; 
75%* (S2020), leta 2018; 
kjer je
S2020 enako prihranku energije za to 
državo članico leta 2020, kot je 
označeno v desnem stolpcu tabele v 
Delu A.

Or. en

Obrazložitev

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Predlog spremembe 1555
Marita Ulvskog

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

Predlog spremembe

PRILOGA -I

Nacionalni cilji prihranka energije

A. Nacionalni cilji prihranka energije za leto 2020 (primarna energija)

Najnižji 
prihranek 
energije –

zmanjšanje 
porabe 

primarne 
energije za leto 

2020 (Mtoe)

Najnižji 
prihranek 
energije –

zmanjšanje 
porabe 

primarne 
energije za leto 

2025 (Mtoe)

Najnižji 
prihranek 
energije –

zmanjšanje 
porabe 

primarne 
energije za leto 

2030 (Mtoe)

Belgija tbd tbd tbd

Bolgarija tbd tbd tbd

Češka republika tbd tbd tbd

Danska tbd tbd tbd

Nemčija tbd tbd tbd

Estonija tbd tbd tbd

Irska tbd tbd tbd

Grčija tbd tbd tbd

Španija tbd tbd tbd

Francija tbd tbd tbd

Italija tbd tbd tbd

Ciper tbd tbd tbd

Latvija tbd tbd tbd

Litva tbd tbd tbd

Luksemburg tbd tbd tbd

Madžarska tbd tbd tbd
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Malta tbd tbd tbd

Nizozemska tbd tbd tbd

Avstrija tbd tbd tbd

Poljska tbd tbd tbd

Portugalska tbd tbd tbd

Romunija tbd tbd tbd

Slovenija tbd tbd tbd

Slovaška 
republika

tbd tbd tbd

Finska tbd tbd tbd

Švedska tbd tbd tbd

Združeno 
kraljestvo

tbd tbd tbd

EU 368 tbd tbd

kjer „tbd“ pomeni „bo določeno naknadno“

Or. en

Predlog spremembe 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Predlog direktive
Priloga -I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA -I

Nacionalne ravni porabe primarne energije za leto 2020, potrebne za dosego cilja EU o 20-
odstotnem prihranku energije

Države članice se pri določanju ciljev iz člena 3(1) sklicujejo na vrednosti v nadaljevanju. 
Vsaka država članica, ki predloži cilj, ki odstopa od vrednosti v tabeli, zagotovi ustrezno 
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utemeljitev. 

Država članica Poraba primarne energije, v Mtoe

2007 Napoved za 
leto 2020

-20% Absolutno 
zmanjšanje

Belgija 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bolgarija 19,3 21,8 17,4 4,4 

Češka republika 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danska 20,2 20,0 16,0 4,0 

Nemčija 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonija 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irska 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grčija 32,6 36,0 28,8 7,2 

Španija 138,9 162,8 130,3 32,6 

Francija 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italija 173,3 208,8 167,0 41,8 

Ciper 2,7 2,8 2,2 0,6 

Latvija 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litva 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luksemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Madžarska 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nizozemska 70,3 75,7 60,6 15,1 

Avstrija 32,0 36,4 29,1 7,3 

Poljska 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugalska 23,8 30,0 24,0 6,0 

Romunija 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenija 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovaška republika 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finska 36,2 37,4 29,9 7,5 

Švedska 48,1 55,8 44,6 11,2 

Združeno kraljestvo 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 
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Or. en

Obrazložitev

Cilj prihranka energije EU za leto 2020 izhaja iz uporabe 20-odstotnega zmanjšanja 
napovedanih ravni porabe primarne energije v letu 2020. Zgornja tabela enako metodo 
uporablja za napovedane ravni porabe primarne energije na državo članico. Uporaba 
modela za napoved izhodiščne porabe upošteva gonila makroekonomskega razvoja za porabo 
energije. Posledične ravni porabe v letu 2020 tako predstavljajo pravične deleže prizadevanj, 
ki so potrebna od vsake države članice za dosego ciljev te direktive, kot je določeno v členu 1.

Predlog spremembe 1557
Francisco Sosa Wagner

Predlog direktive
Priloga -I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA -I

Država članica Poraba primarne energije 
leta 2007 

Poraba primarne energije 
leta 2020 

Belgija 50,2 40,2

Bolgarija 19,3 15,4

Češka republika 43,6 34,9

Danska 20,2 16,2

Nemčija 314,9 251,9

Estonija 5,9 4,7

Irska 15,8 12,6

Grčija 32,6 26,1

Španija 138,9 111,1

Francija 254,8 203,8

Italija 173,3 138,6

Ciper 2,7 2,2

Latvija 4,7 3,8

Litva 7,8 6,2
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Luksemburg 4,6 3,7

Madžarska 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Nizozemska 70,3 56,2

Avstrija 32,0 25,6

Poljska 93,1 74,5

Portugalska 23,8 19,0

Romunija 37,5 30,0

Slovenija 7,0 5,6

Slovaška republika 16,8 13,4

Finska 36,2 29,0

Švedska 48,1 38,5

Združeno kraljestvo 212,2 169,8

EU 1691,9 1353,5

Or. en

Obrazložitev

Države članice se pri določanju ciljev iz člena 3(1) sklicujejo na vrednosti v nadaljevanju. 
Vsaka država članica, ki predloži cilj, ki odstopa od vrednosti v tabeli, zagotovi ustrezno 
utemeljitev.

Predlog spremembe 1558
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga -I (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA -I

Nacionalni cilji prihranka energije

Poraba primarne energije, v Mtoe
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Država članica 2007 Napoved za leto 
2020

Obseg 
zmanjšanja

Absolutno 
zmanjšanje

Belgija 50,2 53,4 tbd tbd

Bolgarija 19,3 21,8 tbd tbd

Češka republika 43,6 45,6 tbd tbd

Danska 20,2 20,0 tbd tbd

Nemčija 314,9 299,9 tbd tbd

Estonija 5,9 5,6 tbd tbd

Irska 15,8 18,7 tbd tbd

Grčija 32,6 36,0 tbd tbd

Španija 138,9 162,8 tbd tbd

Francija 254,8 276,4 tbd tbd

Italija 173,3 208,8 tbd tbd

Ciper 2,7 2,8 tbd tbd

Latvija 4,7 6,8 tbd tbd

Litva 7,8 9,7 tbd tbd

Luksemburg 4,6 5,6 tbd tbd

Madžarska 24,7 29,6 tbd tbd

Malta 0,9 0,9 tbd tbd

Nizozemska 70,3 75,7 tbd tbd

Avstrija 32,0 36,4 tbd tbd

Poljska 93,1 109,8 tbd tbd

Portugalska 23,8 30,0 tbd tbd

Romunija 37,5 50,1 tbd tbd

Slovenija 7,0 8,8 tbd tbd

Slovaška 
republika 16,8 20,3 tbd tbd

Finska 36,2 37,4 tbd tbd

Švedska 48,1 55,8 tbd tbd

Združeno 
kraljestvo 212,2 213,5 tbd tbd

EU 1691,9 1842,2 tbd tbd
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Or. en

Obrazložitev

Poraba energije v letu 2007 in napovedi za leto 2020 izhajajo iz modela PRIMES. Dejanska 
zmanjšanja niso navedena, tako da ostajajo odprta za razpravo o tem, kako razdeliti 
obveznosti za prihranek posameznih držav članic.

Predlog spremembe 1559
Adam Gierek

Predlog direktive
Priloga I – Del I – točka b – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

C pomeni razmerje med električno energijo 
in toploto

C pomeni razmerje med pridobljeno 
električno energijo in skupno količino 
toplote ob upoštevanju nadaljnje 
pretvorbe 

Or. pl

Obrazložitev

Pojasnitev.

Predlog spremembe 1560
Vicky Ford

Predlog direktive
Priloga I – Del I – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) Države članice lahko uporabljajo 
drugačna razmerja, če jih lahko 
upravičijo.

Or. en
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Predlog spremembe 1561
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga I – Del III 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri izvajanju in uporabi 
splošnih načel za izračun električne 
energije iz soproizvodnje uporabijo 
smernice, določene v skladu z
Odločbo 2008/952/ES38.

Države članice pri izvajanju in uporabi 
splošnih načel za izračun električne 
energije iz soproizvodnje uporabijo 
smernice, določene v skladu s priročnikom 
za določitev soproizvodnje toplote in 
električne energije (CEN/CENELEC-
CWA 45547) ali smernicami za izvajanje 
Direktive 2004/8/ES o soproizvodnji –
marec 2007.

Or. en

Obrazložitev

Metoda za izračun, ki temelji na Odločbi 2008/952/ES, ni dovolj konkretna in ne zagotavlja 
izračunov enačb; zato predlagamo ti dve smernici, ki vključujeta podrobne metode za izračun 
in primere.

Predlog spremembe 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Werner 
Langen, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Predlog direktive
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ANNEX I a

Metodologija za izračun nacionalnih 
ciljev povečanja energetske učinkovitosti

Komisija pri predlogu za nacionalne cilje 
povečanja energetske učinkovitosti 
uporabi izhodišče za napoved porabe 
primarne energije leta 2020 v okviru 
modela Primes 2007 ter upošteva posebne 
parametre, na primer nacionalno 
gospodarsko strukturo, relativni 
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izhodiščni položaj in podnebne razmere. 
Uporablja se naslednja metodologija:
Izhodiščna napoved za leto 2020 v okviru 
modela Primes 2007 v Mtoe - 20-odstotni 
prihranek
Pri ciljih za zmanjšanje za leto 2020 v 
absolutnem smislu v primerjavi z ravnjo 
porabe primarne energije leta 2007 se 
upoštevajo korekcijski faktorji za 
naslednje kategorije:
- meja največjega znižanja za skupino 
devetih držav članic EU z najnižjim 
realnim prihodkom gospodinjstev na 
prebivalca (L9[1]),
- meja največjega znižanja za skupino 15 
držav, ki so upravičene do sredstev iz 
Kohezijskega sklada (C15),
- meja največjega znižanja za katero koli 
državo,
- meja najmanjšega znižanja za katero 
koli državo, ki ni upravičena do sredstev iz 
Kohezijskega sklada (EU-27 minus 
C15[2]),
- meja najmanjšega znižanja za katero 
koli državo, ki je upravičena do sredstev iz 
Kohezijskega sklada (C15),
- meja največjega absolutnega povečanja 
porabe energije.
Države članice lahko, v skladu s členom 
3(1), preoblikujejo svoje nacionalne cilje 
povečanja energetske učinkovitosti v 
obliki absolutnega zmanjšanja v cilj 
energetske intenzivnosti, izražen v obliki 
porabe primarne energije v tonah 
ekvivalenta nafte na milijon evrov bruto 
domačega proizvoda po cenah iz leta 
2005.
_________________
[1] Države skupine L9 so Bolgarija, 
Romunija, Latvija, Poljska, Estonija, 
Madžarska, Litva, Slovaška in Češka 
republika, glej Evrostat, Statistics in 
Focus, 16/2001.
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[2] Države C15 so: države skupine L9 ter 
Slovenija, Portugalska, Malta, Grčija, 
Ciper in Španija.

Or. en

Predlog spremembe 1563
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Priloga II – točka a – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– proizvodnja iz sežigalnih naprav za 
predelavo trdnih komunalnih odpadkov, 
če je njihova energetska učinkovitost 
enaka omejitvam iz priloge II R1* k 
Direktivi 2008/98/ES o odpadkih ali večja.

Or. en

Predlog spremembe 1564
Adam Gierek

Predlog direktive
Priloga II – točka b – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

CHP Eη pomeni električni izkoristek 
soproizvodnje, opredeljen kot letna 
električna energija iz soproizvodnje, 
deljena z vložkom goriva, ki se uporabi za 
proizvodnjo vsote koristne toplote in 
električne energije iz soproizvodnje. Če 
naprava za soproizvodnjo proizvaja 
mehansko energijo, se lahko letna 
električna energija iz soproizvodnje poveča 
za dodatni element, ki predstavlja količino 
električne energije, enakovredno količini 
mehanske energije. Ta dodatni element ne 
zagotavlja pravice do izdaje potrdila o 
izvoru v skladu s členom 10(10).

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, op. p.)

Predlog spremembe 1565
Adam Gierek

Predlog direktive
Priloga II – točka b – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ref Eη pomeni referenčno vrednost 
izkoristka za ločeno proizvodnjo električne 
energije.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. pl

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, op. p.)

Predlog spremembe 1566
Paul Rübig

Predlog direktive
Priloga II – točka f – pododstavek 3 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Referenčne vrednosti za ločeno 
proizvodnjo električne energije in toplote 
odražajo povprečno obremenitev obrata za 
soproizvodnjo v referenčnem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Povečana raba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije bi lahko 
povzročila delovanje zelo učinkovitih obratov z manjšo obremenitvijo. Tako delovanje z 
manjšo obremenitvijo povzroči zmanjšanje učinkovitosti obrata. Treba je uvesti faktor za 
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referenčno vrednost ločene proizvodnje električne energije, ki bo odražal obratovalno 
obremenitev obratov za soproizvodnjo toplote in električne energije.

Predlog spremembe 1567
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Priloga III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve glede energetske učinkovitosti za
izdelke, storitve in stavbe, ki jih kupujejo 
javni organi

Zahteve glede energetske učinkovitosti za 
izdelke, storitve in stavbe, ki jih kupujejo 
ali najemajo javni organi

Or. en

Predlog spremembe 1568
Vicky Ford

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Javni organi, ob upoštevanju stroškovne 
učinkovitosti, ekonomske in praktične 
izvedljivosti, tehnične primernosti in 
zadostne konkurence, ob nakupu izdelkov, 
storitev ali stavb:

Or. en

Predlog spremembe 1569
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev Z določitvijo zahtev za energetsko 
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ali stavb: učinkovitost kot tehničnih specifikacij 
javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev mehanizmov za vključitev zahtev za energetsko učinkovitost v javna naročila 
prispeva k zagotavljanju večje pravne varnosti za javne organe. Uporaba tehničnih 
specifikacij je najučinkovitejši način za zagotavljanje nakupov energetsko učinkovitih 
izdelkov, storitev in stavb.

Predlog spremembe 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Javni organi, ob upoštevanju stroškovne 
učinkovitosti in zadostne konkurence, ob 
nakupu izdelkov, storitev ali stavb:

Or. en

Predlog spremembe 1571
Hermann Winkler

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Če to dopuščata stanje javnih proračunov 
in načelo gospodarnosti, javni organi ob 
nakupu izdelkov, storitev ali stavb:

Or. de
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Predlog spremembe 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

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

Or. en

Predlog spremembe 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Javni organi ob upoštevanju načela 
ekonomske smotrnosti ob nakupu 
izdelkov, storitev ali stavb:

Or. de

Predlog spremembe 1574
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

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

Or. de
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Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe člena 5 mora biti pri javnih naročilih poleg energetske 
učinkovitosti možno upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem primeru smiselno 
ovrednotili merila izbire in upoštevali ekonomsko smotrnost.

Predlog spremembe 1575
Ioan Enciu

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Javni organi bi ob nakupu izdelkov, 
storitev ali stavb morali:

Or. ro

Predlog spremembe 1576
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javni organi ob nakupu izdelkov, storitev 
ali stavb:

Javni organi ob nakupu ali najemu 
izdelkov, storitev ali stavb:

Or. en

Predlog spremembe 1577
Vicky Ford

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) kupijo le izdelke, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda energetske 
učinkovitosti, če je izdelek zajet v 

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

delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS;

Or. en

Predlog spremembe 1578
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) kupijo le izdelke, ki izpolnjujejo merila
najvišjega razreda energetske 
učinkovitosti, če je izdelek zajet v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS. 
Javni organi lahko upoštevajo stroškovno 
učinkovitost in ekonomsko izvedljivost z 
merili za dodelitev, pri katerih je utež za 
energetsko učinkovitost najmanj enaka 
uteži za ceno;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev mehanizmov za vključitev zahtev za energetsko učinkovitost v javna naročila 
prispeva k zagotavljanju večje pravne varnosti za javne organe. Uporaba tehničnih 
specifikacij je najučinkovitejši način za zagotavljanje nakupov energetsko učinkovitih 
izdelkov, storitev in stavb. Z namenom upoštevanja pomislekov glede stroškovne učinkovitosti 
in ekonomske izvedljivosti izdelkov iz točke a) lahko javni organi uporabijo merila za 
dodelitev.

Predlog spremembe 1579
Lena Kolarska-Bobińska
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Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) kupijo le izdelke, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda energetske 
učinkovitosti, če je izdelek zajet v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
Direktivo 2010/30/EU ali Direktivo 
Komisije o izvajanju Direktive 92/75/EGS, 
pod pogojem, da obstajajo vsaj trije 
nacionalni dobavitelji in da je stroškovna 
učinkovitost v življenjskem ciklu večja kot 
pri naslednjem razpoložljivem razredu 
energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 1580
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Merila, navedena poleg energetske učinkovitosti, so lahko pomembna v različnih fazah 
postopka oddaje javnih naročil in zato zahtevajo različno vrednotenje v posameznih fazah 
postopka.
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Predlog spremembe 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1582
Gaston Franco

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Predlog spremembe 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Uručev 
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(Vladimir Urutchev), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1584
Ioan Enciu

Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 1585
Frédérique Ries
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Predlog direktive
Priloga III – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 1586
Ioan Enciu

Predlog direktive
Priloga III – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
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Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev)

Predlog direktive
Priloga III – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 1588
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga III – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) kupijo pisarniško opremo, ki je zajeta v 
Sklep Sveta [2006/1005/ES39] in izpolnjuje 
zahteve za energetsko učinkovitost, ki niso 
manj stroge od specifikacij, navedenih v 
Prilogi C Sporazuma, priloženega k 
navedenemu sklepu;

c) kupiti bi morali pisarniško opremo, ki je 
zajeta v Sklep Sveta [2006/1005/ES39] in 
izpolnjuje zahteve za energetsko 
učinkovitost, ki niso manj stroge od 
specifikacij, navedenih v Prilogi C 
Sporazuma, priloženega k navedenemu 
sklepu;

Or. de

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe člena 5 mora biti pri javnih naročilih poleg energetske 
učinkovitosti možno upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem primeru smiselno 
ovrednotili merila izbire in upoštevali ekonomsko smotrnost.

Predlog spremembe 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
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Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) kupijo pisarniško opremo, ki je zajeta v 
Sklep Sveta [2006/1005/ES39] in izpolnjuje 
zahteve za energetsko učinkovitost, ki niso 
manj stroge od specifikacij, navedenih v 
Prilogi C Sporazuma, priloženega k 
navedenemu sklepu;

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

Or. en

Predlog spremembe 1590
Bernd Lange

Predlog direktive
Priloga III – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) Če nacionalni standardi energetske 
učinkovitosti in/ali sistemi označevanja 
energetske učinkovitosti naprave 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije izkazujejo kot učinkovitejše, 
kot je opisano v Prilogi III, odstavek 1, 
točki a) in b), te direktive, morajo javni 
organi kupiti te naprave.

Or. de

Obrazložitev

Cilj je, da se doseže kar največje povečanje energetske učinkovitosti. Zato je treba uporabljati 
tiste naprave informacijske in komunikacijske tehnologije, ki so jih države članice že 
prepoznale kot najbolj učinkovite.
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Predlog spremembe 1591
Ivo Belet

Predlog direktive
Priloga III – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) kupijo le pnevmatike, ki izpolnjujejo 
merilo, opredeljeno v členu 10 Uredbe
(ES) št. 1222/200940, če so na voljo na 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1592
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga III – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe člena 5 mora biti pri javnih naročilih poleg energetske 
učinkovitosti možno upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem primeru smiselno 
ovrednotili merila izbire in upoštevali ekonomsko smotrnost.
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Predlog spremembe 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

d) javni organi bi morali kupiti le 
pnevmatike, ki izpolnjujejo merilo 
najvišjega razreda glede na izkoristek 
goriva, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) 
št. 1222/2009. Ta zahteva javnim organom 
ne preprečuje, da bi kupili pnevmatike 
najvišjega razreda glede na oprijem na 
mokri podlagi ali zunanji kotalni hrup, 
kadar je to utemeljeno zaradi varnosti ali 
javnega zdravja;

Or. en

Predlog spremembe 1594
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Priloga III – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1595
Angelika Niebler
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Predlog direktive
Priloga III – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe člena 5 mora biti pri javnih naročilih poleg energetske 
učinkovitosti možno upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem primeru smiselno 
ovrednotili merila izbire in upoštevali ekonomsko smotrnost.

Predlog spremembe 1596
Herbert Reul

Predlog direktive
Priloga III – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

V sektorju prometa je skoraj nemogoče – ali skrajno drago – preveriti, ali ponudniki storitev 
uporabljajo energetsko najučinkovitejše pnevmatike. Zato bi bilo treba sklicevanje na točko d 
tu črtati.
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Predlog spremembe 1597
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga III – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Velik del te direktive je namenjen krepitvi trga energetskih storitev, da bi pritegnili zasebni 
kapital za naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti. Zato je bistvenega pomena, da se 
javne organe spodbudi, da za dosego obveznega prihranka energije uporabljajo med drugim 
tudi pogodbeno zagotavljanje prihranka energije. 

Predlog spremembe 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev 
(Vladimir Urutchev), Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

e) javni organi bi morali v svojih razpisih 
za naročila storitev zahtevati, da ponudniki 
storitev pri zagotavljanju zadevnih storitev 
za namene izvajanja zadevnih storitev 
uporabljajo le izdelke, ki izpolnjujejo 
zahteve iz točk (a) do (d);

Or. en
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Predlog spremembe 1599
Marita Ulvskog

Predlog direktive
Priloga III – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) kupijo ali najamejo le stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1600
Bernd Lange

Predlog direktive
Priloga III – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) kupijo ali najamejo le stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

f) pri nakupu in najemu stavb obvezno 
upoštevajo njihov razred energetske 
učinkovitosti, pri čemer je treba ustrezno 
upoštevati stroškovno učinkovitost, 
ekonomsko izvedljivost in tehnično 
primernost ter konkurenco na področju 
zadevnega lokalnega organa. Skladnost s 
temi zahtevami se preveri z energetsko 
izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

Or. de

Predlog spremembe 1601
Claude Turmes
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Predlog direktive
Priloga III – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) kupijo ali najamejo le stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

f) brez poseganja v člen 9(1) Direktive 
2010/31/EU kupijo ali najamejo le stavbe, 
ki izpolnjujejo vsaj zahteve, določene za 
najvišje razrede energetske učinkovitosti, 
kot so določeni v državi, v kateri se stavba 
nahaja. Skladnost s temi zahtevami se 
preveri z energetsko izkaznicami iz 
člena 11 Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Priloga III – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) kupijo ali najamejo le stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

f) kupijo le stavbe ali sklenejo nove 
najemne pogodbe le za stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

Or. en

Predlog spremembe 1603
Angelika Niebler

Predlog direktive
Priloga III – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe člena 5 mora biti pri javnih naročilih poleg energetske 
učinkovitosti možno upoštevati tudi druge vidike, da bi lahko v posameznem primeru smiselno 
ovrednotili merila izbire in upoštevali ekonomsko smotrnost.

Predlog spremembe 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), 
Holger Krahmer

Predlog direktive
Priloga III – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

f) kupijo ali najamejo le stavbe, ki 
izpolnjujejo vsaj minimalne zahteve glede 
energetske učinkovitosti iz člena 4(1). 
Skladnost s temi zahtevami se preveri z 
energetsko izkaznicami iz člena 11 
Direktive 2010/31/EU.

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

Or. en

Predlog spremembe 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Priloga III – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te zahteve ne posegajo v člene iz 
Direktive 2004/18/ES in Direktive 
2004/17/ES ter v vse morebitne poznejše 
spremembe teh direktiv. V primeru 
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nasprotij imata ti direktivi prednost pred 
to prilogo.

Or. en

Predlog spremembe 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Priloga III – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če ni mogoče zagotoviti stroškovne 
učinkovitosti, ekonomske izvedljivosti in 
tehnične primernosti ali zadostne 
konkurence za izdelke iz točk (a) do (d), 
lahko javni organi kupijo naslednji 
najboljši energetsko učinkovit izdelek, če 
so izpolnjeni ti pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Predlog direktive
Priloga III – pododstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka f) se ne uporablja za nakup ali 
najem stavb, ki so uradno zaščitene kot 
del zaščitenega okolja ali zaradi njihovega 
posebnega arhitekturnega ali 
zgodovinskega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 1608
Claude Turmes
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Predlog direktive
Priloga III – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Institucije EU najamejo ali kupijo le 
stavbe, ki izpolnjujejo zahteve najvišjega 
razreda energetske učinkovitosti, kot so 
določeni v državi, v kateri se stavba 
nahaja.

Or. en

Predlog spremembe 1609
Ivo Belet

Predlog direktive
Priloga III – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne stavbe, ki jih bodo institucije EU 
v prihodnosti najele ali kupile, bodo 
sistematično kupljene ali najete v 
najvišjem razredu energetske 
učinkovitosti, ki bo na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Ani Podimata (Anni 
Podimata)

Predlog direktive
Priloga III – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatne stavbe, ki jih bodo institucije EU 
v prihodnosti najele ali kupile, bodo 
sistematično v najvišjem razredu 
energetske učinkovitosti, ki bo na voljo.

Or. en
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Predlog spremembe 1611
András Gyürk

Predlog direktive
Priloga IV – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

[3] Velja, kadar so prihranki energije izračunani v smislu primarne energije s pristopom od 
spodaj navzgor na podlagi končne porabe energije. Države članice lahko za prihranke 
električne energije v kWh uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 2,5. Države članice 
lahko uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če lahko njegovo uporabo upravičijo. 

Predlog spremembe

[3] Velja, kadar so prihranki energije izračunani v smislu primarne energije s pristopom od 
spodaj navzgor na podlagi končne porabe energije. Države članice lahko za prihranke 
električne energije v kWh uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 2,5, ki odraža ocenjeno 
trenutno povprečno energetsko učinkovitost v EU za toplotno proizvodnjo električne 
energije. Države članice uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če so obrati učinkovitejši, 
in ga redno prilagajajo.

Or. en

Predlog spremembe 1612
Vicky Ford

Predlog direktive
Priloga IV – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

[3] Velja, kadar so prihranki energije izračunani v smislu primarne energije s pristopom od 
spodaj navzgor na podlagi končne porabe energije. Države članice lahko za prihranke 
električne energije v kWh uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 2,5. Države članice 
lahko uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če lahko njegovo uporabo upravičijo. 



PE475.997v01-00 80/97 AM\884003SL.doc

SL

Predlog spremembe

[3] Velja, kadar so prihranki energije izračunani v smislu primarne energije s pristopom od 
spodaj navzgor na podlagi končne porabe energije. Države članice lahko za prihranke 
električne energije v kWh uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 2,5, ki odraža ocenjeno 
trenutno povprečno energetsko učinkovitost v EU za toplotno proizvodnjo električne 
energije. Države članice lahko uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če lahko njegovo 
uporabo upravičijo. Države članice uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če so obrati 
učinkovitejši, in ga morajo redno prilagajati.

Or. en

Predlog spremembe 1613
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga IV – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

[3] Velja, kadar so prihranki energije izračunani v smislu primarne energije s pristopom od 
spodaj navzgor na podlagi končne porabe energije. Države članice lahko za prihranke 
električne energije v kWh uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 2,5. Države članice 
lahko uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če lahko njegovo uporabo upravičijo. 

Predlog spremembe

[3] Velja, kadar so prihranki energije izračunani v smislu primarne energije s pristopom od 
spodaj navzgor na podlagi končne porabe energije. Države članice lahko za prihranke 
električne energije v kWh uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 2,5. Države članice 
lahko uporabijo drugačen pretvorbeni količnik, če lahko njegovo uporabo upravičijo ali če je 
bil tak količnik že določen v nacionalni zakonodaji.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela posegati v že obstoječe opredelitve, ki se uporabljajo za pretvorbo 
električne energije v primarno energijo.
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Predlog spremembe 1614
Henri Weber

Predlog direktive
Priloga V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 1615
Bendt Bendtsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi za doseganje kratkoročnih 
prihrankov

črtano

Z naslednjimi ukrepi naj bi se dosegli 
kratkoročni prihranki:
a) razširjanje ali namestitev energetsko 
učinkovitih kompaktnih fluorescentnih 
žarnic;
b) razširjanje ali namestitev energetsko 
učinkovitih ročk za prhanje;
c) energetski pregledi;
d) kampanje obveščanja javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Večina predlaganih ukrepov za doseganje kratkoročnih prihrankov sodi pod oznako okoljsko 
primerna zasnova ali pa sami (npr. kampanje obveščanja javnosti) ne bi zagotovili 
prihrankov, saj prihranki najpogosteje izvirajo iz izdelčnih kampanj (npr. bela tehnika), razen 
redkih pobud (npr. znižanje notranje temperature, zmanjšanje izgub v stanju pripravljenosti), 
katerih ocenjevanje pa je težko in pogosto drago.
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Predlog spremembe 1616
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – uvodni del (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednja so vodilna načela, ki jih države 
članice uporabljajo pri določanju 
prihranka energije poleg tistega, ki bi se 
zgodil po naravni poti.

Or. en

Predlog spremembe 1617
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi za doseganje kratkoročnih 
prihrankov

1. Ukrepi, ki se ne upoštevajo pri 
doseganju cilja prihranka energije

Or. en

Predlog spremembe 1618
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z naslednjimi ukrepi naj bi se dosegli 
kratkoročni prihranki:

Naslednji ukrepi se izključijo iz cilja 
prihranka energije:

Or. en
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Predlog spremembe 1619
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) razširjanje ali namestitev energetsko 
učinkovitih kompaktnih fluorescentnih 
žarnic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1620
Vicky Ford

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) kampanje obveščanja javnosti. črtano

Or. en

Predlog spremembe 1621
Bernd Lange

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) razširjanje ali namestitev
gospodinjskih aparatov z najvišjim 
razredom energetske učinkovitosti, ki so 
dosegli 15-odstotni tržni delež, ne pa še 
30-odstotnega.

Or. de
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Obrazložitev

Naprave s tržnim deležem med 15 % in 30 % je mogoče obravnavati kot „kratkoročni 
prihranek energije“.

Predlog spremembe 1622
Mario Pirillo

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) razširjanje ali namestitev pametnih 
števcev;

Or. it

Predlog spremembe 1623
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izračun prihrankov energije 2. Metodologija za izračun prihrankov 
energije 

Pri izračunu prihrankov energije v 
nacionalnih sistemih obveznosti 
energetske učinkovitosti se upošteva doba 
trajanja ukrepov. Če nacionalne vrednosti 
dob trajanja niso določene, se upoštevajo 
privzete vrednosti iz točke 4. 
Zavezane strani lahko uporabijo eno ali več 
naslednjih metod za izračun prihrankov 
energije v smislu člena 6(2): 

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

a) tehnične ocene; a) Predvideni prihranki na podlagi 
sklicevanja na rezultate predhodnih 
energetskih izboljšav v podobnih obratih, 
izvedenih pod neodvisnim nadzorom. Pri 
določanju predvidenih prihrankov se 
uporabljajo načela, določena v točki 3. 
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Splošni pristop je imenovan „predhodni“.
b) merjenje; b) Izmerjeni prihranki, pri čemer so 

prihranki zaradi izvedbe ukrepa ali 
svežnja ukrepov določeni z beleženjem 
dejanskega zmanjšanja porabe energije 
ob upoštevanju dejavnikov, kot so 
zasedenost, ravni proizvodnje in vreme, ki 
lahko vplivajo na porabo. Splošni pristop 
je imenovan „naknadni“.

c) standardne vrednosti in dobe trajanja, 
ki so jih sprejele države članice na jasni in 
trdni podlagi. Take vrednosti se sporočijo 
Komisiji. Komisija lahko zahteva, da se 
take vrednosti spremenijo, če bi lahko 
povzročile izkrivljanje konkurence ali če 
so manj ambiciozne od privzetih vrednosti 
in dob trajanja iz točk 3 in 4; 

c) Ocenjeni prihranki, pri čemer je lahko 
primerna uporaba tehničnih ocen 
prihrankov, če je pridobitev neoporečnih 
izmerjenih podatkov za določen obrat 
težavna ali nesorazmerno draga, na 
primer zamenjava kompresorja ali 
električnega motorja z drugačno 
vrednostjo kWh od tiste, za katero so bili 
izmerjeni neodvisni podatki o prihranku.

d) privzete vrednosti in dobe trajanja iz 
točk 3 in 4, če nacionalne standardne 
vrednosti in dobe trajanja niso določene. 

d) Anketno ugotovljeni prihranki , kjer se 
ugotavlja odziv odjemalcev na nasvete, 
kampanje obveščanja ali merjenje s 
pametnimi števci. Ta pristop se lahko 
uporablja le za prihranke, ki so posledica 
sprememb vedenja odjemalcev. Ne 
uporablja pa se za prihranke, ki so 
rezultat izvedbe fizičnih ukrepov. 
Prihranki iz izvedbe bi morali biti 
določeni na podlagi kataloga predvidenih 
prihrankov ali tehničnih metod. Če so 
izbrani predvideni prihranki, je uporaba 
tehničnih metod izključena.

Or. en

Predlog spremembe 1624
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) tehnične ocene; a) ocenjeni prihranki, pri čemer je lahko 
primerna uporaba tehničnih ocen 
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prihrankov, če je pridobitev neoporečnih 
izmerjenih podatkov za določen obrat 
težavna ali nesorazmerno draga, na 
primer zamenjava kompresorja ali 
električnega motorja z drugačno 
vrednostjo kWh od tiste, za katero so bili 
izmerjeni neodvisni podatki o prihranku;

Or. en

Predlog spremembe 1625
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) predvideni prihranki na podlagi 
sklicevanja na rezultate predhodnih 
energetskih izboljšav v podobnih obratih, 
izvedenih pod neodvisnim nadzorom.
Splošni pristop je imenovan „predhodni“;

Or. en

Predlog spremembe 1626
Fiona Hall

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) merjenje; b) izmerjeni prihranki, pri čemer so 
prihranki zaradi izvedbe ukrepa ali 
svežnja ukrepov določeni z beleženjem 
dejanskega zmanjšanja porabe energije 
ob upoštevanju dejavnikov, kot so 
zasedenost, ravni proizvodnje in vreme, ki 
lahko vplivajo na porabo. Splošni pristop 
je imenovan „naknadni“;

Or. en
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Predlog spremembe 1627
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) merjenje; b) spremljanje, nadzor in merjenje v 
realnem času;

Or. en

Predlog spremembe 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) merjenje; b) merjenje, merilna oprema;

Or. en

Predlog spremembe 1629
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a) Načela za uporabo pri izračunu 
prihrankov energije
Pri določanju prihranka energije za ukrep 
za energetsko učinkovitost se uporabljajo 
naslednja načela:
a) upoštevajo se lahko samo prihranki, ki 
so doseženi poleg tistih, ki bi se 
pričakovali od povprečnega izdelka na 
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trgu. Pri ugotavljanju dodatnih 
prihrankov energije se ustrezno upošteva 
naslednje:
i. obstoječa energetska učinkovitost in 
energijske nalepke strukturnih ukrepov 
(zidovi, streha, tla, okna in vrata) v 
obstoječih stavbah;
ii. obstoječi predpisi v zvezi z minimalnimi 
zahtevami glede energetske učinkovitosti 
novih stavb ali vozil ali umik določenih 
izdelkov, na primer prepoved določenih 
žarnic z žarilno nitko, kar pomeni, da so 
standard fluorescenčne sijalke;
iii. minimalne zahteve EU glede 
energetske učinkovitosti za izdelke, 
povezane z energijo, kakor je določeno v 
direktivi EU o okoljsko primerni zasnovi;
iv. obstoječa prodaja izdelkov, ki 
uporabljajo energijo, na trgu in prodajni 
trendi zanje v državi članici, če obstajajo 
merila EU za energijsko označevanje;
b) dejavnosti zavezane strani morajo biti 
dokazano bistvene za dosego zahtevanih 
prihrankov;
c) ustrezno se upošteva povečana korist 
ali povratni učinek, ki je posledica izvedbe 
ukrepov, na primer večje udobje kot 
rezultat izvedbe izolacije;
d) dosežene prihranke pri končni porabi 
je mogoče uveljavljati le, če jih 
dokumentira več kot ena zavezana stran;
e) prihranki, doseženi na podlagi drugih 
lokalnih, regionalnih, nacionalnih in 
mednarodnih politik, na primer obstoječih 
gradbenih predpisov, se ne upoštevajo;
f) zaradi podnebnih razlik med regijami se 
lahko države članice odločijo, da 
prihranke pretvorijo na standardno 
vrednost ali da uskladijo različne 
prihranke energije s temperaturnimi 
razlikami med regijami; prilagoditev je 
treba pojasniti, Komisija pa jo mora 
potrditi najpozneje tri mesece od začetka 
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izvajanja te direktive;
g) kjer ukrepi povzročijo spremembe 
porabe več kot ene vrste goriva, se 
ustrezno upošteva vsebnost primarne 
energije tega goriva, kot je določeno v 
Prilogi IV;
h) pri izračunu prihrankov energije se 
upošteva doba trajanja ukrepov;
i) če je posledica ukrepov pospešena 
zamenjava opreme, izdelkov ali sestavnih 
delov stavb, se ustrezno upošteva trajanje 
prihrankov energije v primerjavi s porabo 
energije prvotne opreme, vendar le za 
preostalo življenjsko dobo prvotne 
opreme;
j) ukrepi zavezanih strani, posamični ali 
skupni, ki zasledujejo trajno 
preoblikovanje izdelkov, opreme ali trgov 
na višjo raven energetske učinkovitosti, so 
dovoljeni;
k) pri spodbujanju uveljavitve ukrepov za 
energetsko učinkovitost države članice 
zagotovijo ohranitev standardov kakovosti 
za izdelke, storitve in izvedbo ukrepov. Če 
taki standardi ne obstajajo, jih države 
članice uvedejo v sodelovanju z 
zavezanimi stranmi.
Izračun prihrankov energije se pregleda 
najmanj vsaki dve leti, tako da upošteva 
razvoj predpisov in tehnologije.

Or. en

Predlog spremembe 1630
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b) Obveščanje o metodologiji
Države članice obvestijo Komisijo o svoji 
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predlagani podrobni metodologiji za 
delovanje sistemov obveznosti energetske 
učinkovitosti. V tako obvestilo so 
vključene podrobnosti o:
a) zavezanih straneh;
b) ciljnih sektorjih;
c) ravni cilja prihranka energije;
(d) trajanju obdobja obveznosti;
e) skupinah upravičenih ukrepov;
f) metodologiji za izračun, vključno s tem, 
kako se določita dodatnost in 
pomembnost;
g) dobah trajanja ukrepov;
h) pristopu za upoštevanje podnebnih 
razlik znotraj države članice;
i) ravnanju z gorivi z različno vsebnostjo 
ogljika ali primarne energije,
j) standardih kakovosti;
k) protokolih za spremljanje in 
preverjanje;
l) protokolih za preglede.
Komisija lahko zahteva, da se
metodologije spremenijo, če obstaja 
verjetnost izkrivljanja konkurence ali če 
so manj stroge kot enakovredni sistemi v 
drugih državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 1631
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1632
Vicky Ford

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1633
Bernd Lange

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3 – točka 3.1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) GOSPODINJSKI SUŠILNI STROJI
Od 1. decembra 2013
Predvideni prihranki za razred A 
(kWh/leto): tbd
Predvideni prihranki za razred A + 
(kWh/leto): tbd
Predvideni prihranki za razred A ++ 
(kWh/leto): tbd
Predvideni prihranki za razred A +++ 
(kWh/leto): tbd

Or. de

Obrazložitev

Ob sprejetju direktive bi morala biti Priloga V (3) skladna z zadnjim doseženim stanjem pri 
izvajanju označevanja z energijskimi nalepkami. Delegirana uredba o označevanju 
gospodinjskih sušilnih strojev z energijskimi nalepkami bo v kratkem sprejeta , predvideni 
prihranki pa bi morali ustrezati nazadnje določenim okvirom razredov energetske 
učinkovitosti.
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Predlog spremembe 1634
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3 – točka 3.2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Enoten prihranek energije pri uporabi 
žarnic CFL namesto žarnic GLS42 16 
kWh/leto

črtano

__________________
42 Žarnice za splošno razsvetljavo ali 
žarnice z volframovo žarilno nitko.

Or. en

Predlog spremembe 1635
Britta Thomsen

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Privzete dobe trajanja
Ukrep za izboljšanje 
energetske učinkovitosti z 
zamenjavo sestavnega dela

Privzeta doba 
trajanja v 
letih

Kotel – kondenzacijski 20
Kotel – neposredni izpust 20
Gorilniki, naftni in plinski 10
Nadzorna oprema 15-20
Nadzorni sistem – centralni 15-25
Nadzorni sistem – prostorska 
regulacija

15-25

Regulacija ogrevanja: 
nadzorni ventili, samodejni

10

Števci 10

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 1636
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA V a
Minimalna merila, ki se vključijo v 

energetske preglede in sisteme 
gospodarjenja z energijo

Energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja z energijo iz člena 7 
vključujejo in upoštevajo vsaj naslednja 
merila:
1. Sistemi gospodarjenja z energijo, ki 
vključujejo tudi energetske preglede, 
obsegajo jasno energetsko politiko na 
ravni podjetja in lokacije, z akcijskimi 
načrti, ki vključujejo naložbe, proračune 
in operacije, skupaj z jasno delitvijo 
obveznosti in odgovornosti za porabo 
energije in večjo energetsko učinkovitost, 
ki sega na ravni najvišjega vodstva.
2. Energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja z energijo imajo jasno 
opredeljene cilje za povečanje in 
ohranjanje energetske učinkovitosti 
podjetij in gospodinjstev na ekonomsko 
optimalni ravni ob upoštevanju okoljskih 
obremenitev in tehnične izvedljivosti. 
Energetski pregledi za mala in srednje 
velika podjetja ter gospodinjstva so 
običajno manj zapleteni in potrebni manj 
pogosto kot pregledi za večja podjetja in 
večje stavbe [1]. Vendar pa se splošna 
merila kakovosti, določena v tej prilogi, 
enako uporabljajo za energetske preglede 
malih in srednje velikih podjetij ter 
gospodinjstev.
3. Ti energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja temeljijo na posodobljenih 
izmerjenih operativnih podatkih o porabi 
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energije in diagramih porabe (za 
električno energijo), ki jih je mogoče 
hraniti za poznejšo analizo in sledenje 
učinkovitosti. Obsegi pregledov temeljijo 
na energijskih tokovih v in iz okvira 
splošnih meja sistema zadevnih podjetij, 
lokacij in stavb. Zato morajo vključevati 
skupno porabo energije lokacij, kot tudi 
porabo v okviru posameznih procesov, 
storitev in sistemov, skupaj z vrstami 
energije (para, gorivo, električna 
energija), pa tudi pretekle, sedanje in 
načrtovane stroške energije in 
obratovanja. Podatki so prilagojeni 
zunanjim vplivom, na primer vremenskim 
razmeram, industrijskim zmogljivostim 
itd.
4. Energetski pregledi za večja podjetja in 
večje stavbe vključujejo tako makro 
preglede skupnih energijskih tokov v 
podjetja in stavbe ter iz njih kot tudi mikro 
preglede posameznih tehničnih sistemov, 
procesov in opreme znotraj okvira meja 
sistema, izvedene celovito in sistematično 
ter na neodvisen, pregleden in objektiven 
način v intervalu treh oziroma dveh let, z 
letnim poročanjem v podjetjih. Obiski 
lokacij so sestavni del teh pregledov.
5. Energetski pregledi morajo biti tudi 
reprezentativni – z namenom zbiranja 
zanesljivih in pomembnih podatkov – in 
ponovljivi, pa tudi sorazmerni, sledljivi in 
preverljivi.
6. Ti energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja z energijo temeljijo, kadar 
je to mogoče, na oceni stroškov v 
življenjskem ciklu in ne na enostavnih 
vračilnih dobah, da bi se med drugim 
upoštevali dolgoročni prihranki, preostale 
vrednosti dolgoročnih naložb in diskontne 
stopnje.
7. Vsi izvajalci energetskih pregledov in 
upravljavci sistemov gospodarjenja z 
energijo (notranji in zunanji) so 
certificirani in/ali pooblaščeni s strani 
uradnih organov, ki jih imenujejo in/ali 
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priznajo države članice ali regionalne 
oblasti.
8. Notranji izvajalci energetskih pregledov 
in notranji upravljavci sistemov 
gospodarjenja z energijo dobijo ključno 
vlogo z namenom zagotavljanja in 
ohranjanja notranje usposobljenosti, 
ozaveščenosti, komunikacije in zaveze v 
zavezanih in obravnavanih podjetjih in 
stavbah.
9. Izbira in dimenzioniranje vse nove in 
nadomestne opreme, ki rabi energijo, 
procesov in drugih ukrepov za varčevanje 
z energijo, vključuje ekonomsko, 
vedenjsko in tehnično analizo, pa tudi 
predloge in načrte za nadaljnje 
spremljanje in preverjanje učinkov 
ukrepov, potem ko so ti izvedeni. Poroča 
se tudi o drugih možnih koristih, ki niso 
energetske, na primer o povečanju 
produktivnosti in nižjih stroških 
vzdrževanja, pa tudi o tehničnih 
interakcijah in sinergijah med 
kombiniranimi ukrepi.
10. Energetski pregledi so na ravni 
„kakovosti naložbenega razreda“ v 
smislu, da morajo biti ekonomski izračuni 
za predlagane ukrepe dovolj podrobni in 
potrjeni, da potencialnim vlagateljem 
(notranjim in zunanjim) ter fiskalnim in 
finančnim organom zagotovijo jasne 
informacije o potencialnih prihrankih, 
finančnih tokovih in neto sedanjih 
vrednostih predlaganih ukrepov in 
svežnjev ukrepov ter o povezanih 
tehničnih in finančnih tveganjih.
11. Energetski pregledi in sistemi 
gospodarjenja z energijo ter njihova 
priporočila temeljijo na pregledih stanja 
podjetja, stavbe, lokacije, sistema in 
procesa ter to stanje primerjajo z 
ustreznimi sistemi primerjalnih meril in 
najboljših praks, pa tudi z redno 
posodobljenimi seznami najboljših 
razpoložljivih tehnologij (na primer 
najboljše razpoložljive tehnologije iz 
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dokumentov BREF na področju 
celovitega preprečevanja in nadzorovanja 
onesnaževanja [2]) za zadevni sektor in 
podsektor.
12. Ukrepi, ki se trenutno uporabljajo ali 
predlagajo za povečanje energetske 
učinkovitosti, nikakor ne smejo ogrožati 
obstoječih predpisov na področju zdravja 
in varstva pri delu, na primer kar zadeva 
notranje klimatske pogoje in požarno 
varnost med izvajanjem, obratovanjem in 
zasedenostjo, ali drugih regulativnih 
omejitev.
Uporaba standarda EN ISO 50001 
(sistemi gospodarjenja z energijo) se 
lahko prizna kot način za izpolnjevanje 
zahtev iz člena 7 te direktive, če uporaba 
standarda v podjetjih in stavbah ustreza 
tudi merilom iz odstavkov 1–12 te 
priloge[3].
[1] V Direktivi 2010/31/EU o energetski 
učinkovitosti stavb z dne 19. maja 2010 je 
pogostost energetskih pregledov za stavbe 
določena z zahtevami po certifikatih o 
energetski učinkovitosti stavb, katerih 
nujni del so tudi energetski pregledi.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] Uporaba standarda EN 16247-1 

(energetski pregledi) se, po uradnem 
sprejetju standarda, prav tako lahko 
prizna kot način za izpolnjevanje določb iz 
člena 7 te direktive, če uporaba standarda 
v podjetjih in stavbah ustreza tudi 
merilom iz odstavkov 1–12 te priloge.

Or. en

Predlog spremembe 1637
Claude Turmes

Predlog direktive
Priloga V b (novo)



AM\884003SL.doc 97/97 PE475.997v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga V b
Minimalne zahteve za merjenje in 

preverjanje prihrankov energije v skladu s 
členom 6

1. potencial prihranka energije se 
izračuna po sektorjih,
2. učinki prihranka se izračunajo za 
posamezni predlagani ukrep po pristopu 
od spodaj navzgor in ob razlikovanju med 
obstoječimi, novimi in načrtovanimi 
ukrepi,
3. skupni učinki varčevanja vseh ukrepov 
se povežejo z nacionalnim ciljem, v skladu 
z uporabljeno strukturo sektorja,
4. letni prihranek se spremlja na podlagi 
statističnih podatkov in se primerja s 
ciljem,
5. če spremljanje pokaže odstopanja od 
poti k dosegi cilja, se vsak ukrep posebej 
spremlja in ustrezno prilagodi.

Or. en


