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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski svet za energijo je februarja 2011 poudaril, da „je treba doseči cilj povečanja 
energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020, ki se trenutno ne uresničuje po načrtih. V ta 
namen je potrebno odločno ukrepanje, da bi izkoristili velik potencial za večjo energetsko 
varčnost zgradb, transporta ter proizvodov in procesov.“

V politiki EU za energetsko učinkovitost morajo imeti osrednje mesto zgradbe, saj se skoraj 
40 % končne energije porabi (in 36 % emisij toplogrednih plinov proizvede) v hišah, 
pisarnah, trgovinah in drugih zgradbah. Poleg tega so zgradbe na drugem mestu (za 
energetskim sektorjem) po neizkoriščenih stroškovno učinkovitih zmožnostih za prihranek 
energije.

Zmožnosti za stroškovno učinkovit prihranek energije v gradbenem sektorju (ki torej pokriva 
stanovanjske in nestanovanjske zgradbe) se ocenjujejo na 65 milijonov ton naftnega 
ekvivalenta1, kar pomeni približno 587 milijard EUR za kumulativne potrebe po naložbah v 
obdobju 2011–2020. To pomeni naložbe v višini približno 60 milijard EUR letno, s katerimi 
bi uresničili možnosti za prihranek.

Pripravljavka mnenja zato priporoča, da se državam članicam in regijam omogoči prožnost 
pri odločanju, ali želijo svoje naložbe osredotočiti na energetsko učinkovitost javne 
infrastrukture in/ali na stanovanjski sektor.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
obratih, ki spadajo v področje uporabe
Direktive 2003/87/ES;

(b) naložbe za dosego zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v dejavnostih iz 
priloge I Direktive 2003/87/ES;

Or. en

                                               
1 glej posvetovalni dokument Komisije „Finančna podpora za energetsko učinkovitost zgradb“; Eichhammer, W. 
et al.: Študija o zmožnostih za energetski prihranek v državah članicah EU, državah kandidatkah in državah 
EGP. 2009; Wesselink, B. et al.: Prihranek energije do leta 2020 – kako potrojiti učinek politike varčevanja z 
energijo v Evropi. Poročilo Evropski podnebni fundaciji, 2010
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Obrazložitev
Bolj jasno besedilo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) stanovanjskih objektov. (c) stanovanjskih objektov, razen za 
spodbujanje energetske učinkovitosti in 
uporabe obnovljivih virov energije. 

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 3 a – (iii).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v 
javnih infrastrukturah;

(iii) spodbujanjem energetske učinkovitosti 
in uporabe obnovljivih virov energije v 
javnih infrastrukturah in stanovanjskem 
sektorju;

Or. en

Obrazložitev

V tej točki je potrebne več prožnosti za prednostne naložbe.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) razvojem pametnih distribucijskih 
sistemov z nizkimi napetostmi;

(iv) razvoj pametnih distribucijskih 
sistemov z nizkimi in srednjimi
napetostmi;

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij 
za mestna območja;

(v) spodbujanjem nizkoogljičnih strategij 
za vse vrste območij, zlasti mestna 
območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne mobilnosti v mestih, čistega 
javnega prevoza in prilagoditvenih 
ukrepov, ki vplivajo na blažitev;

Or. en


