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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter 
razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0370),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0168/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroča svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Več občin in drugih javnih organov v 
državah članicah je že uvedlo celostne 

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

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

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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



PE472.358v01-00 8/90 PR\878374SL.doc

SL

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Ta direktiva določa skupni okvir za 
spodbujanje energetske učinkovitosti v 
Uniji, da bi zagotovili doseganje cilja 
Unije, tj. najmanj 20-odstotni prihranek 
primarne energije do leta 2020, in 
vzpostavili temelj za dodatne ukrepe za 
energetsko učinkovitost in varčevanje z 
energijo, potrebne po tem letu, da bi do 
leta 2050 ustvarili energetsko učinkovito 
gospodarstvo, ki bo skoraj povsem 
temeljilo na obnovljivih virih energije.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva daje Evropi možnost, da izpolni energetske in podnebne zaveze vodij držav EU. 
Potrebno je najmanj 20-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije, da bi do leta 2050 
ustvarili samozadostno energetsko učinkovito gospodarstvo, ki bo temeljilo na obnovljivih 
virih energije. Komisija meni, da bo s sedanjimi prizadevanji dosežen le polovični cilj, tako
da bo potrošenih na primer 1000 EUR na gospodinjstvo na leto. V tej direktivi bi morali to 
popraviti.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „prihranek končne energije“ pomeni 
količino prihranjene energije, določene z 
merjenjem in/ali oceno porabe končnega 
odjemalca pred in po izvedbi enega ali več 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, ob zagotavljanju 
normalizacije za zunanje pogoje, ki 
vplivajo na porabo energije;
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Or. en

Obrazložitev

Opredeliti je treba pojem prihranka energije. Poročevalec predlaga uporabo opredelitve iz 
obstoječe direktive o energetskih storitvah.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 2 – točka 12 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12b. „obračun“ pomeni izpisek stanja na 
računu in se ne šteje kot zahtevek za 
plačilo (račun);

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – točka 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27a. „temeljita prenova“ pomeni prenovo, 
s katero se zmanjša dobavljena energija in 
njena končna poraba v stavbi za najmanj 
75 % glede na ravni pred prenovo;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – točka 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27b. „postopna temeljita prenova“ pomeni 
prenovo, s katero se postopoma 
zmanjšujeta  dobavljena energija in njena 
končna poraba v stavbi za skupno 
najmanj 75 % v normalnem ciklu 
prenove, pri čemer se zagotovi, da nobena 
faza ne preprečuje naslednjih faz ali 
povečuje njihove stroške.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe10

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev
Brez potrebnih finančnih mehanizmov se ukrepi, ki so predlagani v tej direktivi, ne bodo 
mogli uresničiti ter ne bodo omogočili ustvarjanja številnih delovnih mest in spodbujali 
inovacije. Zato je treba v predlagani direktivi oblikovati finančne mehanizme z uporabo 
obstoječih virov financiranja, ki jih ima na voljo EU, npr. strukturne in kohezijske sklade, ki 
bi morali dajati prednost energetski učinkovitosti ali projektnim obveznicam. Nacionalni 
prihodki, npr. od dražb v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami, in obveznosti 
varčevanja iz člena 6 lahko tudi zagotovijo velik del potrebnih sredstev.

Predlog spremembe11

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalni cilj 
povečanja energetske učinkovitosti, 
izražen kot absolutna raven porabe 
primarne energije leta 2020. Pri določanju 
teh ciljev morajo države članice 
upoštevati cilj Unije, tj. 20-odstotni 

1. Vse države članice zagotovijo, da je 
njihova absolutna raven porabe primarne 
energije leta 2020 vsaj nižja od cilja, 
določenega v levem stolpcu Priloge -I –
Del A. Takšni obvezni nacionalni cilji so 
v skladu s cilji Unije, tj. najmanj 20-
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prihranek energije, ukrepe iz te direktive, 
ukrepe za doseganje nacionalnih ciljev 
varčevanja z energijo, sprejetih v skladu s 
členom 4(1) Direktive 2006/32/ES, ter 
druge ukrepe za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v državah članicah in na 
ravni Unije.

odstotni prihranek energije, iz člena 1, po 
katerem se mora leta 2020 poraba 
primarne energije v EU zmanjšati za 
najmanj 368 Mtoe v primerjavi z 
napovedmi.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje iz zakonodaje EU za obnovljive vire in podnebje kažejo, da so za države članice 
potrebni zavezujoči cilji. Ustvarjajo večjo prepoznavnost, politično zavzetost in naložbeno 
varnost. Skupne pozitivne makroekonomske in geopolitične koristi strogih ukrepov glede 
energetske učinkovitosti za gospodarstvo in državljane EU zavezujoče cilje upravičujejo. Za 
uresničitev cilja 20-odstotnega zmanjšanja bi bilo treba po mnenju Komisije leta 2020 doseči 
zmanjšanje za najmanj 368 Mtoe (primarna energija).

Predlog spremembe12

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice uvedejo učinkovito 
oblikovane ukrepe, s katerimi zagotovijo, 
da je njihova poraba primarne energije 
enaka ali nižja od tiste iz okvirne 
usmeritve iz Dela B Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Da bi države članice dosegle varčevalne cilje za leto 2020, se morajo ravnati po okvirni 
usmeritvi, na podlagi katere je zarisana pot do uresničitve njihovih ciljev. To bo Komisiji 
omogočilo spremljanje in nadzorovanje, ki sta potrebna za uresničitev cilja skupnega 
prihranka energije v EU. 
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Predlog spremembe13

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Prenova stavb

1. Cilj držav članic je, da do 
31. decembra 2050 zmanjšajo porabo 
energije v obstoječih stavbah za 80 % 
glede na ravni iz leta 2010.
2. Države članice kot del nacionalnih 
načrtov iz člena 9 Direktive 2010/31/EU 
in ne glede na odstavek 1 iz te direktive 
razvijejo politike in sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje temeljite prenove stavb, tudi 
postopne. 
3. Do 1. januarja 2014 države članice 
oblikujejo in javno objavijo nacionalne 
načrte iz odstavka 2. Ti načrti vključujejo 
vsaj:
(a) evidenco stavb po kategorijah,
(b) cilje temeljite prenove za leto 2020, 
2030 in 2040 po kategorijah stavb. Ti cilji 
so skladni z dolgoročnim ciljem iz 
odstavka 1,
(c) ukrepe za soočanje s socialnimi, 
tehničnimi in finančnimi izzivi v 
gradbenem sektorju,
(d) ukrepe, ki zagotavljajo, da najemniki 
niso finančno oškodovani.
4. Države članice zagotovijo, da se 
temeljita in postopna temeljita prenova 
izvajata najprej v poslovnih in 
stanovanjskih stavbah, ki so najmanj 
energetsko učinkovite.
5. Države članice zagotovijo, da se 
temeljita prenova izvede najprej v stavbah 
v lasti ali rabi javnih organov, ki so 
najmanj energetsko učinkovite.



PE472.358v01-00 16/90 PR\878374SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev
Stavbe EU predstavljajo 40 % vse porabe energije v EU, možnosti prihrankov v njih pa so 
znatne in večinoma neizkoriščene. Zato poročevalec predlaga celovit dolgoročnejši pristop, ki 
bo temeljil na nacionalnih načrtih za stavbe za leto 2050. Z dvoodstotnim letnim povečanjem 
temeljite prenove se bo poraba energije v stavbah EU do leta 2050 v povprečju zmanjšala na 
petino sedanje porabe.

Predlog spremembe14

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice za izvajanje 
nacionalnega načrta iz člena 3 in ne glede 
na člen 7 Direktive 2010/31/EU 
zagotovijo, da se najmanj 3 % skupne 
tlorisne površine v lasti ali rabi njihovih 
javnih organov od 1. januarja 2014 vsako 
leto temeljito ali postopoma temeljito 
prenovi.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi, tudi institucije EU, morajo v tem procesu prevzeti vodilno vlogo in dajati zgled. 
Stavbe v lasti ali rabi javnih organov so lahko sredstvo za spodbujanje potrebnih tehničnih, 
finančnih in organizacijskih inovacij ter ustanovitev trgov podjetij za energetske storitve. Zato 
poročevalec meni, da je zavezujoča triodstotna stopnja prenove za vse javne stavbe dovolj 
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ambiciozna.

Predlog spremembe15

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Organi javnega prava ne morejo zvišati davkov ali povečati najemnin, zato so njihove 
odločitve o naložbah omejene. Države članice bi morale zato sprejeti proaktivno politiko, ki 
bo podpirala temeljito prenovo, zlasti v sektorju socialnih stanovanj.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice za namene odstavka 1 do 
1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti njihovih javnih 
organov, pri čemer navedejo:

3. Države članice za namene odstavka 1 do 
1. januarja 2014 pripravijo in javno 
objavijo popis stavb v lasti ali rabi 
njihovih javnih organov, pri čemer 
navedejo:

Or. en
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Obrazložitev

Popis javnih stavb bi moral biti izčrpen in vključevati tako stavbe v lasti javnih organov, kot 
stavbe v njihovi rabi.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice spodbujajo javne organe, 
da:

4. Države članice spodbujajo lokalne, 
občinske in druge javne organe, da:

Or. en

Obrazložitev

Več občin in drugih javnih organov v državah članicah je že uvedlo – ali namerava uvesti –
celostne mestne pristope, ki presegajo posamezne posege pri stavbah. Države članice bi zato 
morale spodbujati občine, mesta, regije ali vse druge javne organe k sprejetju takšnih pobud
ali zamisli, da bi na primer oblikovali mesta in regije z nizko porabo energije v okviru 
lokalnih demokratičnih procesov upravljanja.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) sprejmejo načrt za energetsko 
učinkovitost, ki je samostojen ali je del 
širšega načrta za podnebje ali okolje ter 
vključuje posebne cilje varčevanja z 
energijo z namenom stalnega izboljševanja
energetske učinkovitosti organov;

(a) sprejmejo celosten načrt za energetsko 
učinkovitost, ki je samostojen ali je del 
širšega načrta za podnebje in mesta ali 
regije z nizko porabo energije ali načrta za 
okolje ter vključuje posebne cilje 
varčevanja z energijo z namenom stalnega 
večanja njihovega prihranka energije in 
energetske učinkovitosti;

Or. en

Obrazložitev

Več občin in drugih javnih organov v državah članicah je že uvedlo – ali namerava uvesti –
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celostne mestne pristope, ki presegajo posamezne posege pri stavbah. Države članice bi zato 
morale spodbujati občine, mesta, regije ali vse druge javne organe k sprejetju takšnih pobud
ali zamisli, da bi na primer oblikovali mesta in regije z nizko porabo energije v okviru 
lokalnih demokratičnih procesov upravljanja.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
visoko energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Države članice zagotovijo, da javni organi 
kupujejo le izdelke, storitve in stavbe z 
najvišjo energetsko učinkovitostjo, kot je 
določeno v Prilogi III.

Or. en

Obrazložitev

Javni organi morajo vedno kupovati izdelke, storitve in stavbe z največjo energetsko 
učinkovitostjo. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistemi obveznosti energetske 
učinkovitosti Sistemi obveznosti varčevanja z energijo

Or. en

Obrazložitev

Ti sistemi so osrednji del direktive in morajo voditi v dejanske prihranke energije.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo letni prihranek energije v 
višini 1,5 % njihovega tržnega deleža glede 
na obseg v preteklem letu v zadevni državi 
članici, razen energije, ki se porabi za 
prevoz. Takšne prihranke energije morajo 
zavezane strani doseči pri končnih 
odjemalcih.

1. Vsaka država članica določi sistem 
obveznosti varčevanja z energijo. S tem 
sistemom se zagotovi, da vsi distributerji 
energije in/ali vsa podjetja za maloprodajo 
energije, ki delujejo na ozemlju držav 
članic, dosežejo skupni letni prihranek 
končne energije v višini najmanj 1,5 % 
njihovega letnega tržnega deleža glede na 
povprečen obseg v zadnjem triletnem 
obdobju za zadevno državo članico. 
Takšne prihranke energije morajo zavezane 
strani doseči pri končnih odjemalcih.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana obveznost 1,5-odstotnega letnega prihranka energije se mora uporabljati za 
celotno gospodarstvo, zato bi bilo treba vključiti tudi prometni sektor, v katerem je velik še 
neizkoriščen gospodarski potencial prihranka energije. Poleg tega poročevalec predlaga 
določitev povprečnega količinskega cilja na podlagi triletnega obdobja, ne pa enoletnega, ki 
ga predlaga Komisija, da bi uravnotežili morebitne razlike med leti zaradi izrednih 
vremenskih dogodkov ali gospodarskih sprememb.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice prihranke energije, ki jih 
zahtevajo posamezne zavezane strani, 
izrazijo v smislu porabe končne ali
primarne energije. Metoda, izbrana za 
izražanje zahtevanih prihrankov energije, 
se uporabi tudi za izračun prihrankov, ki 
jih zahtevajo zavezane strani. Uporabijo se 

2. Države članice prihranke končne 
energije, ki jih zahtevajo posamezne 
zavezane strani, izrazijo v smislu porabe 
primarne energije. Metoda, izbrana za 
izražanje zahtevanih prihrankov energije, 
se uporabi tudi za izračun prihrankov, ki 
jih zahtevajo zavezane strani. Uporabijo se 
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pretvorbeni faktorji iz Priloge IV. pretvorbeni faktorji iz Priloge IV.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti morajo zajemati rabo končne energije in se izračunati v smislu porabe primarne 
energije, saj ta odraža dejanski učinek rabe energije.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vse države članice zagotovijo, da se v 
skladu s Prilogo Va 1,5-odstotni letni 
prihranek energije prišteje k prihrankom 
v vseh preteklih letih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje prvotni namen Komisije in zagotavlja, da bo imel 1,5-odstotni 
letni prihranek kumulativni učinek na prihranke.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Za namene odstavka 1 se ukrepi, ki ne 
prispevajo k doseganju cilja prihranka 
energije, iz Priloge V(1) ne vključijo v 
prihranke energije, ki jih morajo ustvariti 
posamezne zavezane strani.

Or. en
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Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrepi, ki so namenjeni doseganju 
kratkoročnih prihrankov iz Priloge V(1), 
lahko zajemajo največ 10 % prihrankov 
energije, ki jih zahtevajo posamezne 
zavezane strani, in se lahko vključijo v 
obveznost iz odstavka 1 le, če so združeni z 
ukrepi, s katerimi se dosegajo 
dolgoročnejši prihranki.

3. Za namene odstavka 1 lahko ukrepi, ki 
so namenjeni doseganju kratkoročnih 
prihrankov iz Priloge V(1), zajemajo 
največ 10 % prihrankov energije, ki jih 
zahtevajo posamezne zavezane strani, in se 
lahko vključijo v obveznost iz odstavka 1 
le, če so združeni z ukrepi, s katerimi se 
dosegajo dolgoročnejši prihranki.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za namene odstavka 1 države članice 
zagotovijo, da ukrepi, s katerimi se 
dosegajo dolgoročnejši prihranki, zlasti za 
postopne in temeljite prenove, zajemajo 
najmanj 50 % prihrankov energije, ki jih 
morajo uresničiti posamezne zavezane 
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strani.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale zagotoviti, da bi imele zavezane strani, ki izvajajo ukrepe, s katerimi 
zagotavljajo znatne dolgoročne prihranke energije, večjo veljavo. Zato bi bilo treba v okviru 
tega sistema spodbujati in nagrajevati postopno in temeljito prenovo stavb.

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se 
prihranki, ki jih zahtevajo zavezane strani, 
izračunajo v skladu s Prilogo V(2). Prav 
tako vzpostavijo nadzorne sisteme, v 
okviru katerih se neodvisno preveri vsaj 
statistično pomemben delež ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih 
sprejmejo zavezane strani.

4. Države članice zagotovijo, da se 
prihranki, ki jih zahtevajo zavezane strani, 
izračunajo v skladu s Prilogo V(2). Prav 
tako vzpostavijo neodvisne meritve ter 
nadzorne sisteme in sisteme preverjanja, v 
okviru katerih se neodvisno preveri vsaj 
statistično pomemben delež in 
reprezentativni izbor ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih 
sprejmejo zavezane strani.

Or. en

Obrazložitev

Popolnoma pregledno in neodvisno merjenje in preverjanje je bistveno za zaupanje trga in 
javnosti v te nove predlagane sisteme varčevanja z energijo. Zajedavstvo je treba preprečiti. 

Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V okviru sistema obveznosti energetske 
učinkovitosti lahko države članice: 

5. V okviru sistema obveznosti varčevanja 
z energijo lahko države članice: 
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Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavezanim stranem dovolijo, da v svojo 
obveznost vključijo potrjene prihranke 
energije, ki so jih dosegli ponudniki 
energetskih storitev ali druge tretje strani; v 
tem primeru države članice vzpostavijo 
postopek akreditacije, ki je jasen, 
pregleden in odprt za vse udeležence na 
trgu ter katerega cilj je zmanjševanje 
stroškov potrjevanja;

(b) zavezanim stranem dovolijo, da v svojo 
obveznost vključijo potrjene prihranke 
energije, ki so jih dosegli ponudniki 
energetskih storitev ali druge tretje strani; 
države članice vzpostavijo postopek 
akreditacije, ki je jasen, pregleden in odprt 
za vse udeležence na trgu ter katerega cilj 
je zmanjševanje stroškov potrjevanja;

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zavezanim stranem omogočijo, da 
upoštevajo prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
katerem koli od preteklih ali naslednjih 
dveh let.

(c) zavezanim stranem omogočijo, da 
upoštevajo prihranke, dosežene v 
zadevnem letu, kot če bi bili doseženi v 
preteklem ali naslednjem letu.

Or. en
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Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) dosežene prihranke energije; (a) zahtevane in dosežene prihranke 
energije. Uporablja se formula za izračun 
prihranka energije iz Priloge Va; 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje prvotni namen Komisije in zagotavlja, da bo imel 1,5-odstotni 
letni prihranek kumulativni učinek na prihranke. 

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice zagotovijo, da se 
udeleženci na trgu vzdržijo vseh 
dejavnosti, ki bi lahko ovirale 
povpraševanje po energetskih storitvah, 
njihovo zagotavljanje ali izvajanje drugih 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti ali ki bi zadrževale razvoj 
trgov energetskih storitev ali drugih 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, vključno z zaprtjem trga za 
konkurente ali zlorabo prevladujočih 
položajev.

7. Države članice zagotovijo, da se 
udeleženci na trgu vzdržijo vseh 
dejavnosti, ki bi lahko ovirale 
povpraševanje po storitvah varčevanja z 
energijo, njihovo zagotavljanje ali 
izvajanje drugih ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti ali ki bi 
zadrževale razvoj trgov za storitve
varčevanja z energijo ali drugih ukrepov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti, 
vključno z zaprtjem trga za konkurente ali 
zlorabo prevladujočih položajev.

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Države članice imajo alternativno 
možnost tisti iz odstavka 1, in sicer da se 
odločijo za sprejetje drugih ukrepov za 
dosego prihrankov energije pri končnih 
porabnikih. Letna količina prihranjene 
energije, ki se doseže s tem pristopom, 
mora biti enaka količini prihranjene 
energije, ki se zahteva v odstavku 1.

9. Države članice omogočijo zavezanim 
stranem, da od 25 % do 50 % svojih letnih 
obveznosti izpolnijo z vplačilom v 
finančne mehanizme iz člena 2a. To 
izvedejo tako, da v finančni mehanizem 
prispevajo znesek v višini naložbenih 
stroškov, za katere se ocenjuje, da so 
potrebni za dosego ustreznega deleža 
njihovih obveznosti. 

Or. en

Obrazložitev

Klavzula o popolnem izvzetju, ki jo predlaga Komisija, bi ogrozila nov poslovni model, ki ga 
uvaja člen 6. Pristop, ki ga predlaga poročevalec, omogoča državam članicam, ki se za to 
odločijo, da svojim zavezanim stranem dovolijo, da del sredstev prispevajo v finančni 
mehanizem (člen 2a), namesto da bi v celoti izvedle ukrepe varčevanja z energijo. Obenem bo 
ta pristop zagotovil, da bo cilj 1,5- odstotnega prihranka na ravni držav članic dosežen z 
uporabo deleža, prispevanega v ta mehanizem, za ukrepe varčevanja z energijo.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice, ki izberejo to možnost,
Komisijo najpozneje do 1. januarja 2013 
uradno obvestijo o alternativnih ukrepih, 
ki jih nameravajo sprejeti, vključno s 
pravili o kaznih iz člena 9, ter prikažejo, 
kako naj bi dosegli zahtevano količino 
prihrankov. Komisija lahko te ukrepe 
zavrne ali predlaga spremembe v treh 
mesecih po prejetem obvestilu. V tem 

Države članice Komisijo najpozneje do 
1. januarja 2013 uradno obvestijo o delu 
svojih obveznosti, ki ga nameravajo 
izpolniti tako, da bodo zavezanim stranem 
omogočile, da bodo prispevale sredstva v
finančni mehanizem, vključno s pravili o 
kaznih iz člena 9, ter prikažejo, kako naj bi 
dosegli predlagano količino prihrankov z 
uporabo prispevanih sredstev. Komisija 
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primeru zadevna država članica ne uporabi 
alternativnega pristopa, dokler Komisija 
izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

lahko te ukrepe zavrne ali predlaga 
spremembe v treh mesecih po prejetem 
obvestilu. V tem primeru zadevna država 
članica ne uporabi programov in ukrepov, 
dokler Komisija izrecno ne sprejme novega 
ali spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Klavzula o popolnem izvzetju, ki jo predlaga Komisija, bi ogrozila nov poslovni model, ki ga 
uvaja člen 6. Pristop, ki ga predlaga poročevalec, omogoča državam članicam, ki se za to 
odločijo, da svojim zavezanim stranem dovolijo, da del sredstev prispevajo v finančni 
mehanizem (člen 2a), namesto da bi v celoti izvedle ukrepe varčevanja z energijo. Obenem bo 
ta pristop zagotovil, da bo cilj 1,5- odstotnega prihranka na ravni držav članic dosežen z 
uporabo deleža, prispevanega v ta mehanizem, za ukrepe varčevanja z energijo.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Če je to ustrezno, Komisija na podlagi 
delegiranega akta v skladu s členom 18 
vzpostavi sistem medsebojnega 
priznavanja prihrankov energije, 
doseženih v okviru nacionalnih sistemov 
obveznosti energetske učinkovitosti. S tem 
sistemom se zavezanim stranem omogoči, 
da prihranke energije, dosežene in 
potrjene v eni državi članici, upoštevajo 
pri obveznostih v drugi državi članici.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sisteme obveznosti varčevanja z energijo bi morali uvesti in izvajati na ravni držav članic.
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Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice si prizadevajo, da so 
vsem končnim odjemalcem na voljo 
energetski pregledi, ki so cenovno 
sprejemljivi in jih na neodvisen način 
izvajajo usposobljeni ali pooblaščeni 
strokovnjaki.

1. Države članice si prizadevajo, da so 
vsem končnim odjemalcem na voljo 
visokokakovostni energetski pregledi, ki so 
stroškovno učinkoviti in jih na neodvisen 
način izvajajo usposobljeni ali pooblaščeni 
strokovnjaki.

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja bodo rabila podporo za kritje stroškov energetskih pregledov in 
izvajanja priporočil na podlagi pregledov, ki imajo do petletno dobo vračanja. Kakovostni 
pregledi in konkretno izvajanje vsaj stroškovno najučinkovitejših ukrepov so poglavitni za 
uspešno in učinkovito politiko varčevanja z energijo na podlagi pregledov, kar je namen 
člena 7.

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice oblikujejo spodbude in 
finančne sheme, na primer davčne 
olajšave ali subvencije, da bi lahko mala 
in srednja podjetja v celoti ali delno krila 
stroške energetskih pregledov in izvajanja 
stroškovno zelo učinkovitih priporočil na 
podlagi energetskih pregledov. 

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja bodo rabila podporo za kritje stroškov energetskih pregledov in 
izvajanja priporočil na podlagi pregledov, ki imajo do petletno dobo vračanja. Kakovostni 
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pregledi in konkretno izvajanje vsaj stroškovno najučinkovitejših ukrepov so poglavitni za 
uspešno in učinkovito politiko varčevanja z energijo na podlagi pregledov, kar je namen 
člena 7.

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se podjetja, 
ki so upravičena do spodbud in shem 
finančne pomoči, obvežejo k izvajanju 
stroškovno zelo učinkovitih priporočil na 
podlagi pregledov. 

Or. en

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja bodo rabila podporo za kritje stroškov energetskih pregledov in 
izvajanja priporočil na podlagi pregledov, ki imajo do petletno dobo vračanja. Kakovostni 
pregledi in konkretno izvajanje vsaj stroškovno najučinkovitejših ukrepov so poglavitni za 
uspešno in učinkovito politiko varčevanja z energijo na podlagi pregledov, kar je namen 
člena 7.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni ali 
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje do 
30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda. 

2. Države članice zagotovijo, da se v 
podjetjih, ki niso zajeta v drugem 
pododstavku odstavka 1, izvede energetski 
pregled, ki ga na neodvisen in stroškovno 
učinkovit način opravijo usposobljeni in/ali 
pooblaščeni strokovnjaki najpozneje do 
30. junija 2014 in na vsaka tri leta od 
datuma zadnjega energetskega pregleda. 
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice v skladu s členom 6 
oblikujejo sheme ali ukrepe finančnih 
spodbud, s katerimi podjetjem iz 
odstavka 2 tega člena pomagajo 
preoblikovati priporočila na podlagi 
obveznih pregledov v naložbe v varčevanje 
z energijo. Komisija v okviru pravil EU o 
državni pomoči oblikuje smernice, na 
podlagi katerih se ugotovi, katere 
finančne spodbude, ki so jih oblikovale 
države članice za svoja zadevna podjetja, 
so v skladu s pravili notranjega trga in 
pravili o državni pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe poziva države članice, naj v skladu s pravili notranjega trga in pravili o 
državni pomoči finančno pomagajo podjetjem pri izvajanju ukrepov, predlaganih v 
energetskih pregledih.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imajo 1. Če so vgrajeni pametni števci, države 
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končni odjemalci električne energije, 
zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja 
ali hlajenja in daljinsko oskrbovane tople 
sanitarne vode na voljo individualne 
števce, s katerimi se natančno izmeri in 
prikaže dejanska količina porabljene 
energije končnega odjemalca ter zagotovijo 
podatki o dejanskem času njene porabe v 
skladu s Prilogo VI.

članice v skladu s Prilogo VI zagotovijo, da 
imajo končni odjemalci električne energije, 
zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja 
ali hlajenja ali drugih oblik centralnega 
ogrevanja ali hlajenja in daljinsko 
oskrbovane tople sanitarne vode ali drugih 
oblik centralno oskrbovane tople 
sanitarne vode na voljo individualne 
števce, s katerimi se natančno izmeri in 
prikaže dejanska količina porabljene 
energije končnega odjemalca ter v realnem 
času brezplačno zagotovijo podatki o 
dejanskem času njene porabe v obliki, ki 
odjemalcem omogočajo boljše 
razumevanje njihove porabe energije.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pozdravlja vgraditev inteligentnih števcev, če so rezultati analize stroškov in 
koristi pozitivni, kot je to predvideno v direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
električno energijo in plinom, kar ne velja vedno za male odjemalce, na primer gospodinjstva. 
Kljub temu meni, da je z vidika odziva na povpraševanje po energiji dovolj dokazov za to, da 
se v podjetjih, ki porabijo določeno količino električne energije, uvedejo inteligentni števci.  

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če države članice uvedejo inteligentne 
števce, kot je to predvideno v 
direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom, 
zagotovijo, da se pri vzpostavitvi 
minimalnih funkcionalnosti števcev in 
obveznosti, ki jih imajo udeleženci na trgu, 
v celoti upoštevajo cilji energetske 
učinkovitosti in koristi za končne 
odjemalce.

Če je uvedba inteligentnih števcev 
pozitivno ocenjena, kot je to predvideno v 
direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o 
trgih z električno energijo in plinom, 
države članice zagotovijo, da se pri 
vzpostavitvi minimalnih funkcionalnosti 
števcev in obveznosti, ki jih imajo 
udeleženci na trgu, v celoti upoštevajo cilji 
varčevanja z energijo in koristi za končne 
odjemalce.

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalec pozdravlja vgraditev inteligentnih števcev, če so rezultati analize stroškov in
koristi pozitivni, kot je to predvideno v direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
električno energijo in plinom, kar ne velja vedno za male odjemalce, na primer gospodinjstva. 
Kljub temu meni, da je z vidika odziva na povpraševanje po energiji dovolj dokazov za to, da 
se v podjetjih, ki porabijo določeno količino električne energije, uvedejo inteligentni števci.  

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da podjetja, 
tudi iz poslovnega sektorja, ki letno 
porabijo več kot 6000 kW končne 
električne energije, najpozneje do 
1. januarja 2015 vgradijo inteligentne 
števce.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pozdravlja vgraditev inteligentnih števcev, če so rezultati analize stroškov in 
koristi pozitivni, kot je to predvideno v direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
električno energijo in plinom, kar ne velja vedno za male odjemalce, na primer gospodinjstva. 
Kljub temu meni, da je z vidika odziva na povpraševanje po energiji dovolj dokazov za to, da 
se v podjetjih, ki porabijo določeno količino električne energije, uvedejo inteligentni števci.  

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru električne energije upravljavci 
števcev na zahtevo končnega odjemalca 
zagotovijo, da lahko števec upošteva 
električno energijo, ki se proizvede v 
prostorih končnega odjemalca in se pošlje 
v omrežje. Države članice zagotovijo, da 

V primeru električne energije upravljavci 
števcev na zahtevo končnega odjemalca 
zagotovijo, da lahko števec upošteva 
električno energijo, ki se proizvede v 
prostorih končnega odjemalca in se pošlje 
v omrežje. Države članice zagotovijo, da 
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so podatki meritev o njihovi proizvodnji ali 
porabi v realnem času na voljo tretji osebi, 
ki deluje v imenu končnega odjemalca, če 
ta tako zahteva.

so jim na voljo podatki meritev o njegovi 
proizvodnji ali porabi v realnem času. Če 
končni odjemalec tako zahteva, se mu 
podatki meritev o njegovi proizvodnji ali 
porabi v realnem času zagotovijo brez 
dodatnih stroškov v obliki, ki mu omogoča 
primerjavo ponudb na enaki osnovi.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pozdravlja vgraditev inteligentnih števcev, če so rezultati analize stroškov in 
koristi pozitivni, kot je to predvideno v direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
električno energijo in plinom, kar ne velja vedno za male odjemalce, na primer gospodinjstva. 
Kljub temu meni, da je z vidika odziva na povpraševanje po energiji dovolj dokazov za to, da 
se v podjetjih, ki porabijo določeno količino električne energije, uvedejo inteligentni števci.  

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se 
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja v posameznem stanovanju 
namestijo tudi individualni števci porabe 
toplote. Če uporaba individualnih števcev 
porabe toplote tehnično ni izvedljiva, se v 
skladu s specifikacijami iz točke 1.2 
Priloge VI uporabijo individualni delilniki 
stroškov ogrevanja, da se izmeri poraba 
toplote na posameznem radiatorju.

Kar zadeva ogrevanje in hlajenje, se 
toplotni števec namesti pri vhodu v stavbo, 
če se ta oskrbuje iz omrežja za daljinsko 
ogrevanje. V večstanovanjskih stavbah se
lahko za merjenje porabe toplote ali 
hlajenja in vroče vode v posameznem 
stanovanju namestijo tudi individualne 
naprave za merjenje porabe toplote. Če 
uporaba individualnih števcev porabe 
toplote tehnično ali ekonomsko ni 
izvedljiva, se v skladu s specifikacijami iz 
točke 1.2 Priloge VI uporabijo individualni 
delilniki stroškov ogrevanja, da se izmeri 
poraba toplote na posameznem radiatorju.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pozdravlja vgraditev inteligentnih števcev, če so rezultati analize stroškov in 
koristi pozitivni, kot je to predvideno v direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
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električno energijo in plinom, kar ne velja vedno za male odjemalce, na primer gospodinjstva. 
Kljub temu meni, da je z vidika odziva na povpraševanje po energiji dovolj dokazov za to, da 
se v podjetjih, ki porabijo določeno količino električne energije, uvedejo inteligentni števci.  

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo pravila o delitvi 
stroškov za porabo toplote v 
večstanovanjskih stavbah, ki se oskrbujejo 
iz centralnega sistema za ogrevanje ali 
hlajenje. Takšna pravila vključujejo 
smernice o korekcijskih faktorjih, da se 
upoštevajo značilnosti stavbe, kot je prenos 
toplote med stanovanji. 

Države članice sprejmejo pravila o delitvi 
in obračunu stroškov za porabo toplote v 
večstanovanjskih stavbah, ki se oskrbujejo 
iz centralnega sistema za ogrevanje ali 
hlajenje. Takšna pravila vključujejo 
smernice o korekcijskih faktorjih, da se 
upoštevajo značilnosti stavbe, kot je prenos 
toplote med stanovanji. 

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec pozdravlja vgraditev inteligentnih števcev, če so rezultati analize stroškov in 
koristi pozitivni, kot je to predvideno v direktivah 2009/72/ES in 2009/73/ES o trgih z 
električno energijo in plinom, kar ne velja vedno za male odjemalce, na primer gospodinjstva. 
Kljub temu meni, da je z vidika odziva na povpraševanje po energiji dovolj dokazov za to, da 
se v podjetjih, ki porabijo določeno količino električne energije, uvedejo inteligentni števci.  

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg obveznosti, ki izhajajo iz 
direktiv 2009/72/ES in 2009/73/ES v zvezi 
z obračunavanjem, države članice 
najpozneje do 1. januarja 2015 zagotovijo, 
da je obračun točen in da temelji na 
dejanski porabi za vse sektorje, zajete v tej 
direktivi, vključno z distributerji energije, 
operaterji distribucijskih sistemov in 

2. Poleg obveznosti, ki izhajajo iz 
direktiv 2009/72/ES in 2009/73/ES v zvezi 
z obračunavanjem, države članice 
najpozneje do 1. januarja 2015 ali ob 
vgraditvi inteligentnih števcev, če se ta 
izvede prej, zagotovijo, da je obračun točen 
in da temelji na dejanski porabi za vse 
sektorje, zajete v tej direktivi, vključno z 
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podjetji za maloprodajo energije v skladu z 
minimalnimi zahtevami glede pogostosti iz 
točke 2.1 Priloge VI. Končni odjemalci 
dobijo poleg obračuna na voljo ustrezne 
informacije o celovitem prikazu tekočih 
stroškov za porabljeno energijo v skladu s 
točko 2.2 Priloge VI.

distributerji energije, operaterji 
distribucijskih sistemov in podjetji za 
maloprodajo energije v skladu z 
minimalnimi zahtevami glede pogostosti iz 
točke 2.1 Priloge VI. Končni odjemalci 
dobijo poleg obračuna na voljo ustrezne 
informacije o celovitem prikazu tekočih 
stroškov za porabljeno energijo v skladu s 
točko 2.2 Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
končni odjemalci izbiro med elektronskim 
obračunom ali obračunom v papirni obliki 
in možnost enostavnega dostopa do 
dodatnih informacij, ki omogočajo 
podrobno samopreverjanje pretekle porabe, 
kot je določeno v točki 1.1 Priloge VI.

Države članice zagotovijo, da imajo vsi 
končni odjemalci izbiro med elektronskim 
obračunom ali obračunom v papirni obliki 
brez dodatnih stroškov in možnost 
enostavnega dostopa do dodatnih 
informacij, ki omogočajo podrobno 
samopreverjanje pretekle porabe, kot je 
določeno v točki 1.1 Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima ponudnik 
energetskih storitev, ki ga imenuje končni 
odjemalec, na voljo informacije o obračunu 

Države članice zahtevajo, da ima ponudnik 
energetskih storitev, ki ga imenuje končni 
odjemalec, na voljo informacije o obračunu 
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električne energije in pretekli porabi, če 
tako zahteva končni odjemalec.

električne energije in pretekli porabi, če 
tako zahteva končni odjemalec. Če je 
vgrajen inteligentni števec, države članice 
prepovejo obračunavanje za nazaj.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije, ki izhajajo iz meritev in 
obračuna porabe električne energije 
posameznih odjemalcev, in druge 
informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 ter 
Priloge VI se končnim odjemalcem 
zagotovijo brezplačno. 

3. Informacije, ki izhajajo iz meritev in 
obračuna porabe električne energije 
posameznih odjemalcev, in druge 
informacije iz odstavkov 1 in 2 ter 
Priloge VI se dajo na voljo končnim 
odjemalcem brezplačno v dveh urah ali v 
najkrajšem tehnološko možnem času. 

Or. en

Obrazložitev

Podatki v realnem času so bistveni za učinkovitejšo rabo energije.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Program za obveščanje in krepitev vloge 

porabnikov
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1. Države članice razvijejo nacionalne 
strategije, s katerimi male porabnike 
energije, tudi gospodinjstva, spodbujajo k 
učinkoviti uporabi energije in jim to 
omogočajo.
2. Za namene odstavka 1 države članice 
vključijo vsaj:
(a) ustanovitev enotne kontaktne točke za 
svetovanje in akreditirane ponudnike v 
skladu s členoma 13 in 14;
(b) vrsto instrumentov in politik za 
spodbujanje spremembe ravnanja, 
vključno z:
– davčnimi spodbudami;
– dostopom do financiranja, pomoči ali 
subvencij;
– obveščanjem;
– vzorčnimi projekti; 
– dejavnostmi na delovnem mestu;
– minimalnimi standardi za obveščanje o 
obračunih in oblikovanju računov;
(c) program za pritegnitev porabnikov in 
organizacij porabnikov pri uvedbi 
inteligentnih števcev z obveščanjem o:
– stroškovno učinkovitih in lahko 
izvedljivih spremembah rabe energije;
– ukrepih za energetsko učinkovitost. 

Or. en

Obrazložitev

Določbe o obveščanju in svetovanju v tej direktivi ne zadostujejo za uresničitev njenega cilja, 
ki je pritegniti k sodelovanju posamezne skupine končnih odjemalcev. Pomembno je, da 
obveščanje ni samemu sebi namen, temveč ga je treba vključiti v zakonodajni okvir, ki 
nagrajuje samo rezultate (in ne izvajanja) energetsko učinkovitih projektov, kar pomeni, da se 
nagrajujejo samo merljive spremembe ravnanja, ne pa zgolj razširjanje informacij. 
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Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
veljajo v primeru neupoštevanja 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s 
členi 6 do 8, in sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje do [12 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive] in jo takoj 
obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
veljajo v primeru neupoštevanja 
nacionalnih določb, sprejetih v skladu s 
členi 6 do 8, in sprejmejo potrebne ukrepe 
za zagotovitev njihovega izvajanja. 
Predpisane kazni morajo biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračalne ter vsaj petkrat 
višje od povprečnih stroškov, opredeljenih 
v posameznih nacionalnih programih 
obveznosti varčevanja z energijo, njihovo 
plačilo pa se nakaže v finančni 
mehanizem iz člena 2a.. Države članice 
obvestijo Komisijo o navedenih določbah 
najpozneje do [12 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive] in jo takoj 
obvestijo o vseh nadaljnjih spremembah 
navedenih določb.

Or. en

Obrazložitev

Uvedene kazni za neupoštevanje predpisov bi morale biti zadosti odvračalne, da bi zagotovili 
popolno izvajanje ukrepov iz te direktive.

Predlog spremembe 53
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 

1. Države članice do 1. januarja 2014 
pripravijo nacionalni načrt ogrevanja in 
hlajenja za razvoj potenciala za uporabo 
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
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ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII. 
Načrti se posodobijo in predložijo Komisiji 
vsakih pet let. Države članice na podlagi 
svojega regulativnega okvira zagotovijo, da 
se nacionalni načrti ogrevanja in hlajenja 
upoštevajo pri lokalnih in regionalnih 
razvojnih načrtih, vključno z 
urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII.

ter ga predložijo Komisiji, pri čemer ta 
načrt vključuje informacije iz Priloge VII
ter podrobne ukrepe in pravne obveznosti 
v zvezi s tem. Načrti se posodobijo in 
predložijo Komisiji vsakih pet let. Države 
članice na podlagi svojega regulativnega 
okvira zagotovijo, da se nacionalni načrti 
ogrevanja in hlajenja upoštevajo pri 
lokalnih in regionalnih razvojnih načrtih, 
vključno z urbanističnimi in podeželskimi 
prostorskimi načrti, ter da izpolnjujejo 
merila glede načrtovanja iz Priloge VII. V 
nacionalnih načrtih ogrevanja in hlajenja 
se v celoti upoštevajo analize nacionalnih 
možnosti za dodatno soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom, opravljene v skladu z 
direktivo 2004/8/ES.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale izkoristiti možnosti kombinirane proizvodnje električne energije, 
ogrevanja in hlajenja na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 3, če:

črtano

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni;
b) zahteve iz točke (b) odstavka 3 v zvezi s 
krajem obrata ni mogoče izpolniti zaradi 
potrebe po postavitvi obrata v bližini 
geološkega območja shranjevanja, ki je 
dovoljeno v skladu z Direktivo 
2009/31/ES; or
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c) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem.
Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te 
pogoje zavrne ali predlaga spremembe v 
šestih mesecih po prejetem obvestilu. V 
tem primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale izkoristiti možnosti kombinirane proizvodnje električne energije, 
ogrevanja in hlajenja na njihovem ozemlju. Zato ni razloga za izjeme.

Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da so 
nacionalni predpisi o urbanističnem in 
podeželskem prostorskem načrtovanju 
prilagojeni merilom za dovoljenje iz 
odstavka 3 in skladni z nacionalnimi načrti
ogrevanja in hlajenja iz odstavka 1. 

5. Države članice zagotovijo, da so merila
za dovoljenje iz odstavka 3 skladna z 
nacionalnimi načrti ogrevanja in hlajenja iz 
odstavka 1. 

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko je treba zagotoviti spoštovanje nacionalnih in regionalnih predpisov o 
prostorskem načrtovanju, bi morale države članice tudi izkoristiti nacionalne možnosti za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom.
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Predlog spremembe 56
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb odstavka 6, če:

črtano

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 1 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni ali
b) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine električne 
energije in toplote z ločenim ogrevanjem 
ali hlajenjem. 
Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te 
pogoje zavrne ali predlaga spremembe v 
šestih mesecih po prejetem obvestilu. V 
tem primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale izkoristiti možnosti kombinirane proizvodnje električne energije, 
ogrevanja in hlajenja na njihovem ozemlju. Zato ni razloga za izjeme.
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Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo pogoje za 
izvzetje iz določb v prvem pododstavku, če:

črtano

a) pogoji v zvezi z mejnimi vrednostmi, ki 
se nanašajo na razpoložljivost toplotne 
obremenitve iz točke 2 Priloge VIII, niso 
izpolnjeni ali
b) analiza stroškov in koristi kaže, da so 
stroški večji od koristi v primerjavi s 
stroški celotnega življenjskega kroga, 
vključno z naložbami v infrastrukturo, za 
zagotavljanje enake količine toplote z 
ločenim ogrevanjem ali hlajenjem. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale izkoristiti možnosti kombinirane proizvodnje električne energije, 
ogrevanja in hlajenja na njihovem ozemlju. Zato ni razloga za izjeme.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 8 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice o takšnih pogojih za 
izvzetje obvestijo Komisijo do 
1. januarja 2014. Komisija lahko te 
pogoje zavrne ali predlaga spremembe v 
šestih mesecih po prejetem obvestilu. V 
tem primeru zadevna država članica ne 
uporabi pogojev za izvzetje, dokler 
Komisija izrecno ne sprejme novega ali 
spremenjenega predloga ukrepa. 

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale izkoristiti možnosti kombinirane proizvodnje električne energije, 
ogrevanja in hlajenja na njihovem ozemlju. Zato ni razloga za izjeme.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se celotni 
letni izkoristek energije njihove 
zmogljivosti proizvodnje toplotne 
električne energije letno poveča za 
najmanj 1 % in do leta 2025 v povprečju 
doseže najmanj 60 %. 

Or. en

Obrazložitev
Izkoristek sistemov za pretvorbo energije v EU, od konvencionalnih elektrarn do rafinerij, je 
na splošno razmeroma nizek, pod 35 %. V naslednjih letih so mogoči veliki in hitri prihranki. 
Države članice bi morale izkoristiti tudi možnosti kombinirane proizvodnje toplote in 
električne energije.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice do leta 2020 izkoristijo 
vsaj tretjino ugotovljenih možnosti za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje 
iz člena 10(1), dve tretjini pa do leta 2030.
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Or. en

Obrazložitev

Izkoristek sistemov za pretvorbo energije v EU, od konvencionalnih elektrarn do rafinerij, je 
na splošno razmeroma nizek, pod 35 %. V naslednjih letih so mogoči veliki in hitri prihranki. 
Države članice bi morale izkoristiti tudi možnosti kombinirane proizvodnje toplote in 
električne energije.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko dovolijo, da so v 
sistemih in tarifnih strukturah dovoljene 
sestavine s socialnim ciljem za prenos in 
distribucijo energije iz omrežij, če so vsi 
moteči vplivi na sistem prenosa in 
distribucije čim manjši ter niso 
nesorazmerni s socialnim ciljem.

3. Države članice lahko dovolijo, da so v 
sistemih in tarifnih strukturah dovoljene 
sestavine s socialnim ciljem za prenos in 
distribucijo energije iz omrežij, če tarifne 
strukture prispevajo k celotnemu 
izkoristku (vključno z izkoristkom 
energije) proizvodnje, prenosa, 
distribucije in dobave električne energije. 

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da v skladu z 
zahtevami v zvezi z ohranjanjem 
zanesljivosti in varnosti omrežja na podlagi 
preglednih in nediskriminatornih meril, ki 
jih določijo pristojni nacionalni organi, 
operaterji prenosnega in distribucijskega 
sistema na svojem ozemlju:

5. Ne glede na člen 16(2) Direktive 
2009/28/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov1

države članice zagotovijo, da v skladu z 
zahtevami v zvezi z ohranjanjem 
zanesljivosti in varnosti omrežja na podlagi 
preglednih in nediskriminatornih meril, ki 
jih določijo pristojni nacionalni organi, 
operaterji prenosnega in distribucijskega 
sistema na svojem ozemlju:

_____________
1 UL L 140, 5. 6. 2009, str. 16.

Or. en

Obrazložitev

Prednostni dostop do omrežja in prednostna odprema toplote in električne energije iz 
soproizvodnje sta dobrodošla, vendar ne bi smela ovirati prednostnega dostopa obnovljivih 
virov energije. Prednosti, ki jih za elektroenergetski sistem v celoti pomenijo obrati za 
soproizvodnjo, bo treba nagraditi. 

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) izvajajo določbe za zagotavljanje 
ustreznega nadomestila za stroške, ki se 
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jim je omrežje izognilo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Države članice zagotovijo, da 
operaterji prenosnega sistema in 
operaterji distribucijskega sistema pri 
zbiranju sredstev za izravnave in pomožne 
storitve izvajalce odziva na povpraševanje, 
tudi energetske povezovalce, obravnavajo 
nediskriminatorno na podlagi tehničnih 
zmogljivosti. Operaterji prenosnega 
sistema in operaterji distribucijskega 
sistema potrdijo izvajanje operacij 
merjenja odziva na povpraševanje in 
finančne operacije programerjev tega 
odziva.

Or. en

Obrazložitev

Za praktično udejanjenje ukrepov za energetsko učinkovitost je potrebna celovita vključitev 
regulatorjev ter upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij. Poleg pospešenega razvoja 
pametnih omrežij je treba prednost dati tudi vzpostavitvi nacionalnih in regionalnih trgov za 
odziv na povpraševanje.
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Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Države članice spodbujajo dostop 
izvajalcev odziva na povpraševanje in 
njihovo udeležbo na organiziranih 
energetskih trgih, in sicer tako, da po 
potrebi od nacionalnih regulativnih 
organov in upravljavcev prenosnih 
omrežij zahtevajo, da opredelijo tehnične 
specifikacije za udeležbo na energetskih 
trgih in trgih terciarnih rezerv na podlagi 
tehničnih zahtev teh trgov in zmogljivosti 
odziva na povpraševanje, tudi prek 
energetskih povezovalcev. Tehnične 
specifikacije za udeležbo po načelu odziva 
na povpraševanje na trgih terciarnih 
rezerv vključujejo:
(a) najmanjšo zmogljivost v kW, potrebno 
za udeležbo;
(b) metodologijo referenčnega merjenja;
(c) čas za aktivacijo odziva na 
povpraševanje; 
(d) časovno razporeditev za aktivacijo 
odziva na povpraševanje;
(e) vnaprejšnje opozorilo za aktivacijo 
odziva na povpraševanje;
(f) telemetrične zahteve;
(g) plačila za razpoložljivost.
Pri izvajanju shem za ustrezno zmogljivost 
države članice zagotovijo, da je v celoti 
upoštevan potencial za prispevek k odzivu 
na povpraševanje. Države članice Komisiji 
do 31. decembra 2013 in potem vsaki dve 
leti poročajo o ukrepih, ki jih izvajajo za 
izpolnitev ciljev iz tega odstavka.

Or. en
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Obrazložitev

Za praktično udejanjenje ukrepov za energetsko učinkovitost je potrebna celovita vključitev 
regulatorjev ter upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij. Poleg pospešenega razvoja 
pametnih omrežij je treba prednost dati tudi vzpostavitvi nacionalnih in regionalnih trgov za 
odziv na povpraševanje.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7c. Države članice oblikujejo časovni 
razpored in akcijski načrt za odziv na 
povpraševanje, ki bosta vključevala 
natančne informacije, kako bodo viri za 
odziv na povpraševanje, če je potrebno, 
vključeni v regionalne trge električne 
energije, predvsem, vendar ne izključno, 
na trge terciarnih rezerv in trge 
zmogljivosti. Časovni razpored in akcijski 
načrt bosta predložena Komisiji in 
objavljena do 31. decembra 2013, kasneje 
pa posodobljena najmanj vsaki dve leti. 
Komisija časovni razpored in akcijski 
načrt oceni glede na naslednja merila 
uspešnosti za vključevanje odziva na 
povpraševanje:
(a) priložnosti za vključitev in 
enakovreden vstop na trg za vire na strani 
proizvodnje in povpraševanja (breme 
oskrbe in breme porabnika);
(b) pri odzivu na povpraševanje se dovoli 
agregirana uporaba bremena strani 
povpraševanja, kar pomeni, da energetski 
povezovalci lahko kombinirajo več 
kratkotrajnih virov na strani 
povpraševanja (breme porabnika) v 
razširjeno zmanjšanje bremena in jih 
prodajo (lahko tudi na dražbi), če je 
potrebno, na več organiziranih trgov z 
energijo, predvsem, vendar ne izključno, 
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na trge terciarnih rezerv in trge 
zmogljivosti; 
(c) regionalni in lokalni programi odziva 
na povpraševanje lahko lokalne in 
regionalne sisteme oprostijo omejitev, da 
bi optimizirali rabo obstoječe 
infrastrukture. 

Or. en

Obrazložitev

Razviti je treba trge za odziv na povpraševanje. 

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da bodo 
sistemi potrjevanja iz odstavka 1 zajeti v 
enotnem okviru akreditacije, da bi 
zagotovili preglednost za porabnike in s 
tem, da bodo ti sistemi zanesljivi in da 
bodo prispevali k doseganju ciljev 
nacionalne energetske učinkovitosti. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu z novimi odstavki na koncu člena 14. Pomembno je 
priznati, da je uspeh sistemov potrjevanja odvisen od priznavanja in zaupanja 
porabnikov.
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Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da bodo 
enotne kontaktne točke iz točke (-a) člena 
14 porabnike napotile k akreditiranim 
ponudnikom.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 14 – točka (-a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) vzpostavitvijo enotnih kontaktnih 
točk, ki bodo zagotavljale osnovne nasvete 
o energetskih storitvah in porabnika 
napotile k akreditiranim ponudnikom 
storitev in blaga energetske učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi pristopa iz tretjega energetskega svežnja so enotne kontaktne točke potrebne za 
zagotavljanje nasvetov o osnovnih energetskih storitvah in za usmerjanje k akreditiranim 
ponudnikom. Podobno je potreben enoten neodvisen mehanizem, kot je na primer varuh 
pravic odjemalcev energije, da bi zagotovili učinkovito obravnavo pritožb in zunajsodnih 
poravnav. 
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Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 14 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) javno objavo, preverjanjem in rednim 
posodabljanjem seznama razpoložljivih 
ponudnikov energetskih storitev in 
energetskih storitev, ki jih ponujajo;

(a) preverjanjem in rednim posodabljanjem 
seznama razpoložljivih, akreditiranih
ponudnikov energetskih storitev in 
energetskih storitev, ki jih ponujajo;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi pristopa iz tretjega energetskega svežnja so enotne kontaktne točke potrebne za 
zagotavljanje nasvetov o osnovnih energetskih storitvah in za usmerjanje k akreditiranim 
ponudnikom. Podobno je potreben enoten neodvisen mehanizem, kot je na primer varuh 
pravic odjemalcev energije, da bi zagotovili učinkovito obravnavo pritožb in zunajsodnih 
poravnav. 

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 14 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) zagotavljanjem, da je na voljo 
neodvisen mehanizem, kot je varuh pravic 
odjemalcev energije, ki bo imel 
pristojnosti za medsektorsko delovanje, da 
bi zagotovili učinkovito obravnavo pritožb 
in zunajsodnih poravnav, ki izhajajo iz 
programov za energetsko učinkovitost 
gospodinjstev z več ponudniki;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi pristopa iz tretjega energetskega svežnja so enotne kontaktne točke potrebne za 
zagotavljanje nasvetov o osnovnih energetskih storitvah in za usmerjanje k akreditiranim 
ponudnikom. Podobno je potreben enoten neodvisen mehanizem, kot je na primer varuh 
pravic odjemalcev energije, da bi zagotovili učinkovito obravnavo pritožb in zunajsodnih 
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poravnav. 

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 14 – točka e (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zagotavljanjem podpore neodvisnim 
spodbujevalcem trga, mrežam in 
platformam, ki povezujejo povpraševanje 
in ponudbo energetsko učinkovitih 
storitev ter spodbujajo povezavo med 
energetskimi pregledi in izvajanjem 
ukrepov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi pristopa iz tretjega energetskega svežnja so enotne kontaktne točke potrebne za 
zagotavljanje nasvetov o osnovnih energetskih storitvah in za usmerjanje k akreditiranim 
ponudnikom. Podobno je potreben enoten neodvisen mehanizem, kot je na primer varuh 
pravic odjemalcev energije, da bi zagotovili učinkovito obravnavo pritožb in zunajsodnih 
poravnav. 

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 14 – točka (eb) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) zagotavljanjem podpore 
spodbujevalcem projektov, ki poleg 
spodbujevalcev trgov javnim organom 
dajejo nasvete o storitvah energetske 
učinkovitosti, in sicer o postopkih, zasnovi 
pogodb, izvajanju pogodb in spremljanju 
tega izvajanja za projekte v zvezi s 
specifičnimi storitvami energetske 
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učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi pristopa iz tretjega energetskega svežnja so enotne kontaktne točke potrebne za 
zagotavljanje nasvetov o osnovnih energetskih storitvah in za usmerjanje k akreditiranim 
ponudnikom. Podobno je potreben enoten neodvisen mehanizem, kot je na primer varuh 
pravic odjemalcev energije, da bi zagotovili učinkovito obravnavo pritožb in zunajsodnih 
poravnav. 

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) pravne in regulativne določbe ter 
upravne prakse v zvezi z javnim 
kupovanjem, letno pripravo proračuna in 
obračunavanja za zagotovitev, da se 
posameznih javnih organov ne odvrne od 
naložb v izboljšanje učinkovitosti. 

(b) pravne in regulativne določbe ter 
upravne prakse v zvezi z javnim 
kupovanjem, letno pripravo proračuna in 
obračunavanja za zagotovitev, da se 
posameznih javnih organov ne odvrne od
naložb za izboljšanje energetske
učinkovitosti in zmanjšanje pričakovanih 
stroškov življenjskega cikla stavbe ali 
opreme;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) omejevanjem energetskih podjetij, 
tako da ne morejo ponujati storitev 
energetske učinkovitosti, da bi zagotovili 
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enake konkurenčne pogoje na trgu;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka b (b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) omejevanjem javnih podpornih 
programov z učinkom izpodrivanja, ki 
akterje na trgu ovirajo pri izvajanju 
energetsko učinkovitih storitev, da bi 
zagotovili enake konkurenčne pogoje na 
trgu in dodaten razvoj podjetij, ki 
ponujajo energetsko učinkovite storitve;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – točka (bc) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bc) nacionalnimi zakoni, ki urejajo 
procese odločanja pri večlastniški lastnini, 
da bi omogočili naložbe v prihranek 
energije in oblikovali sklade v ta namen;

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za primerjavo prihrankov energije in 
pretvorbo v primerljivo enoto se 
uporabljajo pretvorbeni faktorji iz 
Priloge IV, razen če je upravičena 
uporaba drugih pretvorbenih faktorjev.

Za primerjavo prihrankov energije in 
pretvorbo v primerljivo enoto se 
uporabljajo pretvorbeni faktorji iz 
Priloge IV.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 79

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 enega leta od datuma
začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2013, in potem vsako leto, Komisiji 
predloži poročilo o napredku, doseženem v 
zvezi z nacionalnimi cilji povečanja 
energetske učinkovitosti v skladu s 
Prilogo XIV (1).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. 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).

2. 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) in (2). Poročila 
se dopolnijo s posodobljenimi ocenami 
glede pričakovane skupne porabe primarne 
energije leta 2014, 2016, 2018 in 2020 in 
tudi ocenjenimi ravnmi porabe primarne 
energije v sektorjih iz Priloge XIV (1).

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 82

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
30. aprila 2012. Ta predloga zajema 
minimalne zahteve iz priloge XIV. Države 
članice svoja dodatna nacionalna poročila 
o energetskih prihrankih oblikujejo na 
podlagi tega modela.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 83

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 (2), in izvajanju te 
direktive. Komisija svojo oceno in 
poročilo vsako leto predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija lahko na 
podlagi ocene poročil državam članicam 
izda priporočila. Prvo oceno in poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
leta 2013.

Or. en
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Obrazložitev

Sistem poročanja iz te direktive bi moral biti kar se da enostaven, pa vendar dovolj konkreten 
in jasen, da bi omogočili primerjavo in opredelili najboljše prakse. Sistem bi moral spremljati 
napredek in oceniti učinkovitost različnih ukrepov. Informacije bi morale biti na voljo 
javnosti. 

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1

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.

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 odstopanja med dejanskimi 
ravnmi energetske učinkovitosti takih 
obratov in ravnmi energetske učinkovitosti, 
povezanimi z uporabo ustreznih in 
najboljših razpoložljivih tehnologij, 
Komisija po potrebi predlaga, naj postane 
uporaba takšnih tehnologij pogoj za izdajo 
dovoljenj novim obratom in redno 
pregledovanje dovoljenj obstoječih 
obratov.

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 85

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 oblikuje predloge za uskladitev
Direktive 2003/87/ES, Direktive 
2009/28/ES, Odločbe št. 406/2009/EC in 
Direktive 2010/31/ES s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 86

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

Obrazložitev

Dvostopenjski pristop Komisije bi odložil končno odločitev o obveznih nacionalnih ciljih vsaj 
do leta 2016, kar pa je prepozno za vpliv na cilje za leto 2020. Ta pristop pa ni več potreben, 
če bodo nacionalni cilji določeni glede na že obstoječe nacionalne cilje, spremenjeni člen 3 in 
z njim povezano Prilogo -I. 
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Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Do 30. junija 2013 Komisija predloži 
analizo in akcijski načrt za financiranje 
prihranka energije in energetsko 
učinkovitih tehnologij, predvsem za
(a) boljšo uporabo Kohezijskega sklada in 
strukturnih skladov ter okvirnih 
programov;
(b) boljšo in večjo uporabo sredstev 
Evropske investicijske banke in drugih 
javnih finančnih institucij;
(c) boljši dostop do tveganega kapitala, 
predvsem z analizo izvedljivosti sklada na 
osnovi delitve tveganja za naložbe v 
prihranek energije, ter
(d) večjo usklajenost financiranja na 
ravni Unije ter na nacionalni in 
regionalni ravni ter drugih oblik podpore.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8

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 

8. Komisija do 30. junija 2017 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 
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naslednja namena: naslednja namena:

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Spremljajoči program

Za spodbuditev praktičnega izvajanja te 
direktive na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni Komisija oblikuje 
spremljajoči instrument v skladu s 
programom „Inteligentna energija –
Evropa“ (Sklep št. 1639/2006/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta1). Ta 
instrument podpira izmenjavo izkušenj s 
praksami, merili uspešnosti, dejavnostmi 
mreženja in inovativnimi praksami. 
____________
1 UL L 310, 9. 11. 2006, str. 15. 

Or. en

Obrazložitev
Obstoječe programe EU, kot je „Inteligentna energija – Evropa“, je treba podaljšati.

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
(1) 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)

kjer
"tbd" pomeni "bo še opredeljeno" (to be 

Najvišja poraba 
primarne energije za 
leto 2020 (Mtoe) 

Najnižji prihranek 
energije -
zmanjšanje porabe 
primarne energije za 
leto 2020 ((Mtoe) 
(S2020)

Belgija tbd tbd
Bolgarija tbd tbd
Češka republika tbd tbd
Danska tbd tbd
Nemčija tbd tbd
Estonija tbd tbd
Irska tbd tbd
Grčija tbd tbd
Španija tbd tbd
Francija tbd tbd
Italija: tbd tbd
Ciper tbd tbd
Latvija tbd tbd
Litva tbd tbd
Luksemburg tbd tbd
Madžarska tbd tbd
Malta tbd tbd
Nizozemska tbd tbd
Avstrija tbd tbd
Poljska tbd tbd
Portugalska tbd tbd
Romunija tbd tbd
Slovenija tbd tbd
Slovaška republika tbd tbd
Finska tbd tbd
Švedska tbd tbd
Združeno kraljestvo tbd tbd

EU 1474 368



PR\878374SL.doc 63/90 PE472.358v01-00

SL

determined)
S2020 = prihranek energije za to državo 
članico v letu 2020

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

B. Okvirna usmeritev
Okvirna usmeritev iz člena 3(2) spoštuje 
naslednjo pot prihranka primarne 
energije proti cilju vsake države za leto 
2020:
XX %* (S2020), leta 2014; 
YY %* (S2020), leta 2016; 
ZZ %* (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
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Priloga IV – naslov – opomba 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebnost energije izbranih goriv za 
končno rabo - pretvorbena tabela41

Vsebnost energije izbranih goriv za 
končno rabo – pretvorbena tabela

41 Države članice lahko uporabijo 
drugačne pretvorbene količnike, če jih 
lahko upravičijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V tabeli te priloge so že našteti nekateri pretvorbeni količniki, ki bi jih bilo treba uporabljati 
na čimbolj usklajen način v vsej EU. Predlagana opomba prinaša negotovost in jo je zato 
treba črtati.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Priloga IV – opomba 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 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. 

[3] Velja, kadar so prihranki energije 
izračunani s pristopom od spodaj navzgor 
na podlagi končne porabe energije. Države 
članice za izračun prihranka električne 
energije v smislu primarne energije
uporabijo pretvorbeni količnik v vrednosti 
2,5 za 1kWh (NCV) električne energije, 
razen če je na nacionalni ravni z 
zakonodajo določena standardna 
vrednost.

Or. en

Obrazložitev
Pri pretvarjanju prihranka električne energije iz končne porabe v primarno energijo bi 
morale vse države članice uporabljati enako privzeto vrednost. Vendar bi morale imeti države 
članice, ki so takšen pretvorbeni faktor določile z zakonodajo, pravico, da ga uporabljajo v 
skladu s to direktivo. 
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Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Priloga V – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistemi obveznosti energetske 
učinkovitosti

Sistemi obveznosti varčevanja z energijo

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 
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Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi za doseganje kratkoročnih 
prihrankov

1. Ukrepi, ki ne prispevajo k doseganju 
cilja prihranka energije

Z naslednjimi ukrepi naj bi se dosegli 
kratkoročni prihranki:

Naslednji ukrepi se izključijo iz cilja 
prihranka energije iz člena 6:

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 
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Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) razširjanje ali namestitev energetsko 
učinkovitih kompaktnih fluorescentnih 
žarnic;

(a) razširjanje ali namestitev kompaktnih 
fluorescentnih žarnic;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 
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Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zamenjava goriva;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 

Predlog spremembe 97

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) razširjanje ali namestitev 
gospodinjskih naprav, ki niso razvrščene v 
najvišji razred energijske nalepke ali so 
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dosegle 30-odstoten prodor na trg;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 

Predlog spremembe 98

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) razširjanje ali namestitev toplotnih 
črpalk, pri katerih je vrednost COP nižja 
ali enaka 4;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 
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Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) energetski pregledi; (c) razširjanje ali namestitev inteligentnih 
števcev;

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 
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Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ukrepi za doseganje kratkoročnih 
prihrankov
(a) razširjanje ali namestitev 
gospodinjskih naprav, ki so razvrščene v 
najvišji razred energijske nalepke in ne 
dosegajo 30-odstotnega prodora na trg;
(b) razširjanje ali namestitev toplotnih 
črpalk, pri katerih je vrednost COP višja 
od 4;
(c) energetski pregledi.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi izkušenj držav, ki so že oblikovale takšen sistem obveznosti varčevanja z energijo, 
je pomembno te sisteme omejiti na projekte, ki imajo dokazano dodano vrednost. Direktiva bi 
morala izključiti ali omejiti dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. 
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Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni regulativni organ je pristojen za 
preverjanje, dokumentiranje in poročanje. 
Zavezane strani morajo izvajati neodvisne 
preglede vsako drugo leto, pregled kakovosti 
pa vsako leto. Nacionalni regulativni organ 
letno izvaja poseben nadzor nad 
dokumentacijo in poročanjem. Standardne 
vrednosti (predvideni prihranki) in 
metodologijo za inženiring odobri nacionalni 
regulativni organ. 
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Or. en

Obrazložitev

Za izgradnjo zaupanja v nove sheme je treba izračun prihranka energije, metodologije in 
preverjanje zaupati neodvisnemu organu. 

Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

V tem okviru zavezane strani uporabijo 
eno ali več naslednjih metod za izračun 
prihrankov energije v smislu člena 6(2):

Or. en

Obrazložitev

Za izgradnjo zaupanja v nove sheme je treba izračun prihranka energije, metodologije in 
preverjanje zaupati neodvisnemu organu. 

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Privzete vrednosti in dobe trajanja iz točk 3 
in 4, če nacionalne standardne vrednosti in 
dobe trajanja niso določene. Privzete 
vrednosti in dobe trajanja vsako leto 
posodobi Evropska komisija, da bi se v 
njih odrazile tehnološke inovacije.

Or. en



PE472.358v01-00 70/90 PR\878374SL.doc

SL

Obrazložitev

Za izgradnjo zaupanja v nove sheme je treba izračun prihranka energije, metodologije in 
preverjanje zaupati neodvisnemu organu. 

Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3.1. – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

a. ZAMRZOVALNIKI IN HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARATI LOČENO
Hladilno-
zamrzovalni aparati

Zamrzovalnik
i

*Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 64 62

**Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 76 73
Predvideni prihranki za razred A++ 
(kWh/leto) 129 123
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 193 185

Predlog spremembe
a. ZAMRZOVALNIKI IN HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARATI LOČENO

Hladilno-
zamrzovalni aparati

Zamrzovalnik
i

črtano črtano črtano

črtano črtano črtano

Predvideni prihranki za razred A++ 
(kWh/leto) na na
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) na na
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Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti prihrankov v predlogu Komisije so izračunane na podlagi učinkovitosti 
najmanj učinkovitega razreda na energijski nalepki. S temi privzetimi vrednostmi bo velik del 
prihrankov obračunan tam, kjer v resnici ni prihrankov. Da bi se temu izognili, je potreben 
bolj konzervativen način izračuna in razporejanja prihrankov. Izračune predlaganih 
sprememb vrednosti je poročevalec dobil prek spletne strani Topten - www.topten.eu/
(porabniku namenjen spletni iskalnik, ki predstavlja najboljše naprave v različnih kategorijah 
proizvodov). 

Predlog spremembe 105

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3.1. – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

b. ZAMRZOVALNIKI IN HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARATI SKUPAJ
Hladilno-zamrzovalni 
aparati in 
zamrzovalniki

*Predvideni prihranki za razred A+ 
(kWh/leto) 64
**Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 75
Predvideni prihranki za razred A++ 
(kWh/leto) 128
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 191

Predlog spremembe

b. ZAMRZOVALNIKI IN HLADILNO-ZAMRZOVALNI APARATI SKUPAJ
Hladilno-zamrzovalni 
aparati in 
zamrzovalniki
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*Predvideni prihranki za razred A+ 
(kWh/leto) 0
**Predvideni prihranki za razred A+ 
(kWh/leto) 0
Predvideni prihranki za razred A++ 
(kWh/leto) 68
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 125

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti prihrankov v predlogu Komisije so izračunane na podlagi učinkovitosti 
najmanj učinkovitega razreda na energijski nalepki. S temi privzetimi vrednostmi bo velik del 
prihrankov obračunan tam, kjer v resnici ni prihrankov. Da bi se temu izognili, je potreben 
bolj konzervativen način izračuna in razporejanja prihrankov. Izračune predlaganih 
sprememb vrednosti je poročevalec dobil prek spletne strani Topten - www.topten.eu/
(porabniku namenjen spletni iskalnik, ki predstavlja najboljše naprave v različnih kategorijah 
proizvodov). 
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Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3.1. – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

c. GOSPODNJSKI PRALNI STROJI
*Do 30. novembra 2013
*Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 26
Predvideni prihranki za 
razred A++ (kWh/leto) 46
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 63

*Od 1. decembra 2013
Predvideni prihranki 
za razred A++ 
(kWh/leto) 20
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Predvideni prihranki 
za razred A+++ 
(kWh/leto) 37

*Indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pralne stroje z nazivno 
zmogljivostjo 4 kg ali več je od 1. decembra 2013 nižji od 59 (glej Prilogo I k Uredbi 
Komisije (EU) št. 1015/2010).

Predlog spremembe

c. GOSPODINJSKI PRALNI STROJI
*Do 30. novembra 2013
*Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 0
Predvideni prihranki za 
razred A++ (kWh/leto) 29
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 55

*Od 1. decembra 2013
Predvideni prihranki 
za razred A++ 
(kWh/leto) 13
Predvideni prihranki 
za razred A+++ 
(kWh/leto) 37

*Indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pralne stroje z nazivno 
zmogljivostjo 4 kg ali več je od 1. decembra 2013 nižji od 59 (glej Prilogo I k Uredbi 
Komisije (EU) št. 1015/2010).

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti prihrankov v predlogu Komisije so izračunane na podlagi učinkovitosti 
najmanj učinkovitega razreda na energijski nalepki. S temi privzetimi vrednostmi bo velik del 
prihrankov obračunan tam, kjer v resnici ni prihrankov. Da bi se temu izognili, je potreben 
bolj konzervativen način izračuna in razporejanja prihrankov. Izračune predlaganih 
sprememb vrednosti je poročevalec dobil prek spletne strani Topten - www.topten.eu/
(porabniku namenjen spletni iskalnik, ki predstavlja najboljše naprave v različnih kategorijah 
proizvodov). 
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Predlog spremembe 107

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3.1. – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

d. GOSPODINJSKI POMIVALNI STROJI
Do 30. novembra 2013**

*Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 37

Predvideni prihranki za 
razred A++ (kWh/leto) 69
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 97

**Od 1. decembra 2013
Predvideni 
prihranki za 
razred A++ 
(kWh/leto) 32
Predvideni 
prihranki za 
razred A+++ 
(kWh/leto) 60

**Indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno 
zmogljivost enajst pogrinjkov ali več ter za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo 
nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so širši od 45 cm, je od 1. decembra 2013 nižji 
od 63 (glej Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 1016/2010).

Predlog spremembe

d. GOSPODINJSKI POMIVALNI STROJI
Do 30. novembra 2013**

*Predvideni prihranki za 
razred A+ (kWh/leto) 0
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Predvideni prihranki za 
razred A++ (kWh/leto) 33
Predvideni prihranki za 
razred A+++ (kWh/leto) 61

**Od 1. decembra 2013
Predvideni 
prihranki za 
razred A++ 
(kWh/leto) 32
Predvideni 
prihranki za 
razred A+++ 
(kWh/leto) 60

**Indeks energijske učinkovitosti (EEI) za gospodinjske pomivalne stroje z nazivno 
zmogljivost enajst pogrinjkov ali več ter za gospodinjske pomivalne stroje, ki imajo 
nazivno zmogljivost deset pogrinjkov in so širši od 45 cm, je od 1. decembra 2013 nižji 
od 63 (glej Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 1016/2010).

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti prihrankov v predlogu Komisije so izračunane na podlagi učinkovitosti 
najmanj učinkovitega razreda na energijski nalepki. S temi privzetimi vrednostmi bo velik del 
prihrankov obračunan tam, kjer v resnici ni prihrankov. Da bi se temu izognili, je potreben 
bolj konzervativen način izračuna in razporejanja prihrankov. Izračune predlaganih 
sprememb vrednosti je poročevalec dobil prek spletne strani Topten - www.topten.eu/
(porabniku namenjen spletni iskalnik, ki predstavlja najboljše naprave v različnih kategorijah 
proizvodov). 

Predlog spremembe 108

Predlog direktive
Priloga V – oddelek 3.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.2. Stanovanjska razsvetljava
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Enoten prihranek energije pri uporabi žarnic CFL namesto žarnic GLS: 16 kWh/leto.

Enoten prihranek energije pri uporabi žarnic LED namesto žarnic GLS:
17 kWh/leto.

Predlog spremembe

3.2. Stanovanjska razsvetljava

črtano

Enoten prihranek energije pri uporabi žarnic LED namesto žarnic GLS:
12 kWh/leto.

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti prihrankov v predlogu Komisije so izračunane na podlagi učinkovitosti 
najmanj učinkovitega razreda na energijski nalepki. S temi privzetimi vrednostmi bo velik del 
prihrankov obračunan tam, kjer v resnici ni prihrankov. Da bi se temu izognili, je potreben 
bolj konzervativen način izračuna in razporejanja prihrankov. Izračune predlaganih 
sprememb vrednosti je poročevalec dobil prek spletne strani Topten - www.topten.eu/
(porabniku namenjen spletni iskalnik, ki predstavlja najboljše naprave v različnih kategorijah 
proizvodov). 
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Predlog direktive
Priloga V – oddelek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

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
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Nadzorni sistem – centralni 15–25
Nadzorni sistem – prostorska regulacija 15–25
Regulacija ogrevanja: nadzorni ventili, 
samodejni

10

Števci 10

Predlog spremembe

4. Privzete dobe trajanja

Ukrep za izboljšanje energetske 
učinkovitosti z zamenjavo sestavnega 
dela

Privzeta doba trajanja 
v letih

Kotel – kondenzacijski 12
Kotel – neposredni izpust 12
Gorilniki, naftni in plinski črtano
Nadzorna oprema črtano
Nadzorni sistem – centralni črtano
Nadzorni sistem – prostorska regulacija črtano
Regulacija ogrevanja: nadzorni ventili, 
samodejni

črtano

črtano črtano

Or. en

Obrazložitev

Privzete vrednosti prihrankov v predlogu Komisije so izračunane na podlagi učinkovitosti 
najmanj učinkovitega razreda na energijski nalepki. S temi privzetimi vrednostmi bo velik del 
prihrankov obračunan tam, kjer v resnici ni prihrankov. Da bi se temu izognili, je potreben 
bolj konzervativen način izračuna in razporejanja prihrankov. Izračune predlaganih 
sprememb vrednosti je poročevalec dobil prek spletne strani Topten - www.topten.eu/
(porabniku namenjen spletni iskalnik, ki predstavlja najboljše naprave v različnih kategorijah 
proizvodov). 



PE472.358v01-00 78/90 PR\878374SL.doc

SL

Predlog spremembe 110

Predlog direktive
Priloga V a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Va
Formula za izračun prihranka energije

pri čemer:
• n = število let od začetka veljavnosti 
direktive o energetski učinkovitosti, 
• En = prodaja energije v letu n,
• Sn = obveza prihranka energije v letu n.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 6 o sistemih obveznosti energetske učinkovitosti bi morala vsaka država 
članica zagotoviti 1,5-odstotni letni prihranek, ki se prišteje prihrankom, doseženim v vsakem 
prejšnjem letu. Formula pomaga razumeti kumulativni učinek prihrankov, kot predlaga 
Komisija v odstavku 1 člena 6.

Predlog spremembe 111

Predlog direktive
Priloga XIV – del 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) skupna tlorisna površina stavb s skupno 
uporabno tlorisno površino več kot 
250 m2 v lasti javnih organov zadevne 
države članice, ki 1. januarja v letu, v 
katerem je treba predložiti poročilo, niso 
izpolnjevale zahtev glede energetske 
učinkovitosti iz člena 4(1);

(c) skupna tlorisna površina stavb v lasti
ali rabi javnih organov zadevne države 
članice, ki 1. januarja v letu, v katerem je 
treba predložiti poročilo, niso izpolnjevale 
zahtev glede energetske učinkovitosti iz 
člena 4(1);

Or. en



PR\878374SL.doc 79/90 PE472.358v01-00

SL

Obrazložitev

Predlog spremembe 112

Predlog direktive
Priloga XIV – del 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) skupna tlorisna površina stavb v lasti 
javnih organov držav članice, ki so bile 
prenovljene v prejšnjem letu.

(d) skupna tlorisna površina stavb v lasti
ali rabi javnih organov ali oblasti držav 
članice na regionalni ali lokalni ravni, ki 
so bile prenovljene v prejšnjem letu ob 
uporabi člena 4(1).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 113

Predlog direktive
Priloga XIV – del 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) prihranki energije, doseženi v okviru 
nacionalnih sistemov obveznosti 
energetske učinkovitosti iz člena 6(1) ali 
alternativnih ukrepov, sprejetih na 
podlagi člena 6(9).

(e) prihranki energije, doseženi v okviru 
nacionalnih sistemov obveznosti 
energetske učinkovitosti iz člena 6(1).

Or. en

Obrazložitev
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Predlog spremembe 114

Predlog direktive
Priloga XIV – del 1 – zadnji stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvo poročilo vključuje tudi nacionalne 
cilje iz člena 3(1).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 115

Predlog direktive
Priloga XIV – del 2 – oddelek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Okvirni nacionalni prihranki energije iz
člena 4(1) Direktive 2006/32/ES.

– Okvirni nacionalni prihranki energije iz
člena 3a(3) in člena 4 te direktive ter iz 
člena 4(1) Direktive 2006/32/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 116

Predlog direktive
Priloga XIV – del 2 – oddelek 3.-1. (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.-1. Finančna podpora (člen 2a)
Dodatna poročila vključujejo informacije 
o vzpostavitvi virov financiranja in o 
razpoložljivosti sredstev v skladu s členom 
2a(1). 
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 117

Predlog direktive
Priloga XIV – del 2 – oddelek 3. -1a. (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.-1a. Prenova stavb (člen 3a)
Dodatna poročila vključujejo oceno 
napredka, doseženega v zvezi z izvajanjem 
nacionalnega načrta prenove stavb iz 
člena 3a.
Dodatna poročila vključujejo posebno 
oceno ukrepov, ki so bili sprejeti, da 
– najemniki ne bodo finančno oškodovani 
– bodo obravnavani socialni izzivi
– bodo energetsko najmanj učinkovite 
stavbe najprej prenovljene
v skladu s členi 3a(3), (4) in (5).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 118

Predlog direktive
Priloga XIV – del 2 – oddelek 3.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna poročila vključujejo nacionalne
količnike, izbrane v skladu s Prilogo IV.

Dodatna poročila vključujejo uporabljene
nacionalne pretvorbene faktorje iz člena 
16 in v skladu s Prilogo IV.

Prvo dodatno poročilo vključuje kratek 
opis nacionalnega sistema iz člena 6(1) ali 
alternativnih ukrepov, sprejetih na 

Prvo dodatno poročilo vključuje kratek 
opis nacionalnega sistema iz člena 6(1).
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podlagi člena 6(9).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 119

Predlog direktive
Priloga XIV – del 2 – oddelek 3.3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.3a. Program za obveščanje in krepitev 
vloge porabnikov (člen 8a)
Dodatna poročila vključujejo oceno 
napredka, doseženega v zvezi z izvajanjem 
nacionalne strategije za krepitev vloge 
malih porabnikov energije iz člena 3a. 

Or. en

Obrazložitev
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OBRAZLOŽITEV

I. ENERGETSKA UČINKOVITOST – ZDAJ ALI NIKOLI

Če bo Evropski uniji spodletelo pri energetski učinkovitosti, se ji bo to zgodilo tudi pri 
podnebnih spremembah, energetski varnosti, zeleni rasti in socialni zaščiti.

1) Obvladovanje podnebnih sprememb in pomanjkanje virov 
Za podnebne in energijske scenarije za uresničitev cilja, da se svetovna temperatura zmanjša 
za dve stopinji Celzija, so potrebne ambiciozne politike varčevanja z energijo in energetske 
učinkovitosti1. Pokazalo se je tudi, da je mogoče izpuste CO2 najceneje in najhitreje zmanjšati 
z energetsko učinkovitostjo2. 

2) Zmanjšanje zunanjega energetskega dolga EU in povečanje njene geopolitične 
neodvisnosti in energetske varnosti
Evropska unija porabi več kot 400 milijard EUR na leto za uvoz energije. Z 20-odstotnimi 
energetskimi prihranki se ne bi povečala le naša energetska varnost, ampak bi se za vsaj 50 
milijard na leto zmanjšal prenos bogastva iz gospodarstev EU v države, ki proizvajajo 
energijo. 

3) Zagotavljanje rasti v času gospodarske krize
Vodilna vloga EU pri oblikovanju, upravljanju in proizvodnji učinkovite tehnologije in 
storitev je ogrožena. Medtem ko evropska podjetja na nekaterih področjih še vedno zasedajo 
vodilna mesta, bo razširitev in okrepitev trga za energetsko učinkovitost v EU tem podjetjem 
za zeleno tehnologijo pomagala, da se uveljavijo v svetovnem merilu.

Če bomo izkoristili še zasebni naložbeni kapital, bomo v EU ustvarili na milijone zaposlitev 
na lokalni in nacionalni ravni, vključno z gradbenim sektorjem. Poleg tega se bo povečanje 
energetske produktivnosti podpiralo tudi v težki industriji ter malih in srednjih podjetjih v EU. 

4) Nadzor nad energetskimi stroški
Zgolj s konkurenco med energetskimi dobavitelji ni mogoče nadzorovati energetskih 
stroškov, saj lahko pričakujemo, da bodo cene na energijsko enoto še naprej naraščale. Zato 
morajo politike in ukrepi voditi v popolno zmanjšanje porabe energije, s čimer se bodo 
zmanjšali skupni stroški energije za potrošnike in sprostil dohodek državljanov in podjetij EU, 
hkrati pa zmanjšali tudi stroški v javnem sektorju. 

Z učinkovitimi varčevalnimi ukrepi se lahko naložbene potrebe elektrarn do leta 2030 
zmanjšajo za 50 %, distribucijske mreže pa za 30 %. Poleg tega bo vzpostavitev nacionalnih 
in regionalnih trgov za odziv na povpraševanje ustvarila pritisk navzdol, na veleprodajne cene 
električne energije3. 
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Povečanje cen na energijsko enoto sredi gospodarske krize bo vplivalo tudi na gospodinjstva z 
nizkimi dohodki. Bistveni del te zakonodaje mora biti boj proti energetski revščini.

II. DIREKTIVA EU O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI - KONKRETNI UKREPI 
ZA IZPOLNITEV NUJNE POTREBE 
Za povečanje prihranka energije, energetske učinkovitosti in inovacij, doseganje ekonomije 
obsega in zmanjšanje birokratskega bremena v vseh državah članicah je v EU potreben skupni 
pristop. Politika učinkovitosti EU bo temeljila na obstoječih in dobro delujočih regionalnih in 
nacionalnih politikah ter bo dopuščala dovolj prožnosti za upoštevanje lokalnih in nacionalnih 
posebnosti.
Evropsko zgodbo o uspehu je treba graditi na naslednjih dveh temeljih:

a) Predhodno financiranje ukrepov za učinkovitost 

V časih davčne negotovosti se zaupanje vlagateljev ne more zanašati (zgolj) na javno 
podporo. Da bi se potrebni zasebni kapital usmeril v sektor energetske učinkovitosti, 
poročevalec predlaga

– zavezujoče cilje in ukrepe: izkušnje iz zakonodaje EU za podnebje in obnovljive vire 
kažejo, da so potrebni zavezujoči cilji za države članice. Ustvarjajo večjo 
prepoznavnost, politično zavzetost in naložbeno varnost ter mobilizirajo sredstva in 
dejanja. Skupne pozitivne makroekonomske in geopolitične koristi strogih ukrepov 
glede energetske učinkovitosti za gospodarstvo in državljane EU upravičujejo 
zavezujoče cilje.

– nova stabilna nevladna sredstva: izkušnje v ZDA s sistemom stroškov za javno 
korist in v več državah EU z obveznostmi glede prihrankov energije (Združeno 
kraljestvo, Danska ali Francija) kažejo, da je mogoče z majhnimi dajatvami ali 
obveznostmi za vse potrošnike ali trgovce stalno zbirati veliko sredstev.  

– novi poslovni modeli: podjetja, ki varčujejo z energijo, v ZDA in na Kitajskem 
predhodno financirajo velike količine naložb v energetsko učinkovitost. Njihove 
koristi si potem delijo ta podjetja in njihove stranke. Vzorec obveznosti varčevanja z 
energijo v Združenem kraljestvu gre tudi v to smer.

  

b) Spodbujanje tehnoloških, finančnih in socialnih inovacij

– pospeševanje krivulje učenja: da se pospeši zmanjšanje stroškov daljnosežnih 
prenov, je potrebna kritična masa naložb za začetek potrebnih tehnoloških, predvsem 
pa organizacijskih inovacij.

– krepitev sodelovanja javnosti: na lokalni in regionalni ravni je treba v določanje 
ukrepov za učinkovitost vključiti organizacije potrošnikov.
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Zato poročevalec predlaga naslednji pristop za predlagano direktivo.

1) Določitev zavezujočih ciljev na ravni EU in nacionalni ravni (člena 1 & 3)

Ta direktiva daje Evropi možnost, da podpre energijsko in podnebno zavezo vodij držav iz 
marca 2007 in februarja 2011: 20-odstotni porast energetske učinkovitosti bo EU do leta 2020 
prinesel zmanjšanje v vrednosti 368 milijonov ton ekvivalenta nafte nasproti s trendu.

Kljub temu bo s sedanjimi prizadevanji dosežen le polovični cilj, potrošenih 1000 EUR na 
gospodinjstvo4 na leto in po nepotrebnem zgrajenih nekaj novih elektrarn ter uvožene večje 
količine plina in nafte. 

Obsežne študije so pokazale, da je mogoče to vrzel v prihrankih energije premostiti s hitro 
uvedbo novih ukrepov5, čeprav bo dvostopenjski pristop k določitvi ciljev, ki jih je predlagala 
Komisija EU, pomenil, da so zahtevani ukrepi zaustavljeni vsaj do leta 2016, kar je 
nesprejemljivo. 

Zavezujoče cilje bi bilo treba uresničevati skladno s sistemom delitve prizadevanj, pri tem pa 
uporabiti začetne točke uporabe energije v posameznih državah.  Trenutne zmogljivosti za 
izboljšave energetske učinkovitosti so si v EU podobne in številne študije so pokazale, da niti 
države z dolgotrajnimi politikami energetske učinkovitosti še niso izkoristile vseh 
ekonomskih prednosti ali dosegle tehničnih omejitev6. 
Zato poročevalec meni, da bi morala vsaka država doseči isti odstotek prihranka energije na 
osnovi trenutne stopnje porabe energije po državah. Posamezne nacionalne cilje bi bilo treba 
izraziti v primarni energiji, da se omogočijo časovne meritve in primerjave napredka v vsej 
EU.
Kot kaže spodnji graf7, je mogoče cilje o 20-odstotni učinkovitosti doseči s kombinacijo 
politik in ukrepov v različnih sektorjih.   Za uresničitev skupnega 20-odstotnega cilja pa je 
vendarle najpomembnejši ukrep letna obveznost 1,5-odstotnega prihranka energije pri 
končnih odjemalcih (kot jo uvaja člen 6).
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2) Oblikovanje in okrepitev (predhodnega) financiranja instrumentov za energetsko 
učinkovitost (člen 2 a novo)

Za uresničitev cilja Evrope glede prihranka energije, bodo v naslednjem desetletju potrebne 
naložbe med 800 in 1200 milijardami EUR8. Odplačilno obdobje za te naložbe ponavadi 
znaša od 4 do 8 let in bo ustvarilo številne zaposlitve ter spodbudilo inovacije. Kljub temu je 
treba organizirati podporo izkoriščanju potrebnega zasebnega kapitala.

– Predlagana direktiva bi morala določiti namenska nacionalna sredstva, ki bi se pridobivala 
iz obstoječih tokov sredstev EU, na primer strukturnih in kohezijskega sklada, ki bi morala 
dajati prednost energetski učinkovitosti, in projektne obveznice za naložbe v učinkovitost. 
Poleg tega bi morali inovativni finančni instrumenti, kot so obnovljivi skladi, uporabljati 
sredstva EU in nacionalne dohodke iz dražb v sistemu EU za trgovanje z emisijami za 
povečanje zasebnega kapitala. Podaljšati pa je treba tudi obstoječe programe EU, kot je 
program Inteligentna energija – Evropa.

– S predlaganimi obveznostmi prihrankov, kot je določeno v členu 6, je mogoče zagotoviti 
veliko potrebnih sredstev. Če bi dosegli te obveznosti glede prihrankov, bi lahko do leta 2020 
mobilizirali pribl. 400 milijard EUR. Sistemi obveznih prihrankov so trden, predvidljiv in 
močan finančni instrument, ki bo pospešil tudi prehod na nov poslovni model v energetskih 
družbah EU.

– Nacionalni organi bi morali razmisliti tudi o spodbujanju uporabe zasebnega varčevanja za 
naložbe v energetsko učinkovitost prek namenskih finančnih instrumentov (kot je francoski 

Vir: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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projekt „zelene varčevalne knjižice” ali prihodnja zakonodaja EU o zelenih investicijskih 
skladih).

3) Zmanjšanje energijskih izgub naših zgradb (člen 4a novo, člen 4)

V današnji zakonodaji EU ni dovolj osnov za nujne spremembe vzorcev, zato poročevalec 
predlaga izbiro dolgotrajnejšega pristopa in izdelavo nacionalnih „načrtov za zgradbe do leta 
2050”, kot se trenutno razvijajo v Nemčiji.
Zgradbe v EU predstavljajo 40 % vse porabe energije v EU in možnosti prihranka v 
obstoječem stavbnem fondu so velike in v veliki meri še neizkoriščene.
Kot prikazuje spodnji graf, bodo morale države članice povečati stopnjo obnov, povezanih z 
energijo, za vsaj 2 % na leto in z vsako obnovo „poglobiti” prihranek. 

Poročevalec pozdravlja 3-odstotno zavezujočo stopnjo obnove za zgradbe javnih organov. 
Zgradbe, ki so v lasti javnih organov ali jih ti najemajo, so lahko vzvod za spodbujanje 
potrebnih tehničnih, finančnih in organizacijskih inovacij (zlasti za „temeljitejšo obnovo”).

4) Povečanje javnih naročil in drugih ukrepov za pospešitev stopnje nadomestitve starih 
neučinkovitih izdelkov energijske porabe (člen 5)
Da bi v celoti izkoristili politike za prihranek energije pri izdelkih, je treba na nacionalni ravni 
povečati javna naročila in ustvariti splošno povpraševanje potrošnikov po izdelkih najvišje 
kakovosti.

Vir: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Termalna učinkovitost, obnova stanovanjskih zgradb:
Nemška izkušnja
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5) Določitev cilja o prihranku energije pri končnih odjemalcih (člen 6)
Ta člen je najpomembnejši v direktivi. Poročevalec meni, da mora obveznost 1,5-odstotnega 
letnega prihranka veljati za gospodarstvo kot celoto in vključevati prometni sektor, ki ima 
velike gospodarske zmogljivosti, vendar še ni izčrpal možnosti za prihranke.

Prednost morajo imeti prihranki električne energije, saj njena poraba hitro narašča in ker ena 
enota električne energije zahteva več, vsaj 2,5 enot vnosa primarne energije. 

Zavezane strani bi morale imeti možnost uresničiti svoje obveznosti z vplačilom v namenski 
sklad. Uvesti bo treba ukrepe, ki preprečujejo dvojno štetje, kar pomeni, da bo treba prihranke 
energije doseči z dodatnimi ukrepi, ki presegajo obstoječe zakonodajne zahteve, kot je 
zakonodaja o ekološki zasnovi izdelkov. 

6)  Pomoč industriji ter malim in srednjim podjetjem pri učinkovitejši proizvodnji 
energije (člen 7)
Potrebne bodo dodatne pobude za industrijski sektor in sektor malih in srednjih podjetij, da bi 
se hitro premaknili s pregledov k novim sistemom upravljanja z energijo in naložbam, ki 
ustvarjajo dejanske in pomembne prihranke energije. Na osnovi pozitivnih izkušenj na 
Danskem, Finskem, Nizozemskem in Švedskem poročevalec predlaga, da se ustvari povezava 
med sistemi obveznosti prihranka energije, nacionalnimi režimi davčnih ugodnosti in pravili 
državne pomoči v EU, da bi podjetja v EU postala bolj konkurenčna z znižanjem svojih 
energetskih stroškov.

7) Spodbujanje sprememb v ravnanju z vključitvijo potrošnikov, mest in regij (člen 8)

Poročevalec pozdravlja razvoj pametnih števcev, ki lahko potrošnikom pomagajo izboljšati 
energetsko učinkovito ravnanje. 

Pri oblikovanju nacionalnih energetskih politik morajo imeti organizacije potrošnikov 
pomembno vlogo, uvesti pa je treba tudi vse potrebne ukrepe za zaščito potrošnikov pred 
neupravičenimi zvišanji cen.
Okrepiti je treba lokalne in regionalne strukture upravljanja, da se bo lahko energetska 
učinkovitost odvijala na terenu („Nizkoenergijska mesta”, „2000-vatna družba”, „Dogovor 
županov”). 

8) Zmanjšanje neučinkovitosti elektroenergetskega sistema EU (člen 10, člen 11, člen 
19(5)) 
Učinkovitost sistemov za pretvorbo energije v EU, od konvencionalnih elektrarn do rafinerij, 
je razmeroma nizka, pod 35 %.  Zato je tu mogoči veliko in hitro prihraniti. 
Poleg tega da se zagotovi uporaba novih naložb za najboljše razpoložljive tehnologije 
(standardi BAT), mora EU znova preučiti možnosti kombinirane proizvodnje električne 
energije, ogrevanja in hlajenja. Zato bo treba omejiti izjeme, predvidene v členu 10.  Ne glede 
na to bo treba nagraditi prednosti, ki jih obrati za soproizvodnjo vnašajo v elektroenergetski 
sistem kot celoto, saj bi bile lahko naprave za soproizvodnjo pomembne tudi za shranjevanje 
energije in elektrike.  
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Pozdravlja se prednostni dostop do in prednostno pošiljanje električne energije iz 
soproizvodnje, vendar ta ne bi smel onemogočati prednostnega dostopa, ki je bil že 
zagotovljen za obnovljivo energijo. 

9) Jasna določitev vloge regulatorjev in upravljavcev prenosnih omrežij in hkrati 
oblikovanje tržnega povpraševanja (člen 12)

Za praktično udejanjenje ukrepov za energetsko učinkovitost je potrebna polna vključitev 
regulatorjev ter upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij. Poleg pospešenega razvoja 
pametnih omrežij je treba dati prednost vzpostavitvi nacionalnih in regionalnih trgov za odziv 
na povpraševanje.

V ZDA se s programi prihrankov iz povpraševanja in odziva na povpraševanje že ustvarjajo 
veliki prihranki za potrošnike (1,2 milijarde $ v nedavni dražbi organizacije PJM9 za 
dodeljevanje zmogljivosti).  Na osnovi člena 12 bi morali regulatorji EU odstraniti ovire za 
sodelovanje pri izravnavi in drugih sistemskih storitvah za majhne potrošnike in povezovalce. 

10) Zagotavljanje poštene in odprte konkurence na večjem trgu energetskih storitev EU
(členi 13, 14, 15)
Na vse večjem trgu storitev energetskih prihrankov je treba zmanjšati birokracijo, to pomeni, 
da je treba zmanjšati nacionalne ovire, ki preprečujejo naložbe tretjih strani. Uvesti je treba 
zaščitne ukrepe, da se prepreči, da bi energetske službe vsiljevale nekonkurenčno vedenje 
manjšim konkurentom.

11) Boljše upravljanje politik za energetsko učinkovitost (člen 19)
Sistem poročanja iz te direktive bi moral biti karseda enostaven, pa vendar dovolj konkreten 
in jasen, da bi bil primerljiv in bi opredelil najboljšo prakso. Sistem bi moral spremljati 
napredek in oceniti učinkovitost različnih ukrepov. Informacije bi morale biti na voljo 
javnosti. 
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