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4.7.2016 A8-0213/88 

Predlog spremembe  88 

Martina Werner 

v imenu skupine S&D 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označevanje energijske učinkovitosti 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Harmonizirani standardi odražajo najbolj 

splošno rabo, kot je dokumentirana v 

pripravljalni študiji za vsako skupino 

izdelkov, in po možnosti upoštevajo 

razpoložljive načine in cikle, ki jih 

uporabljajo potrošniki, ter čas, ki je 

potreben za zagotovitev določenega 

rezultata, ki vpliva na izračun indeksa 

energijske učinkovitosti ali katerega koli 

drugega indeksa učinkovitosti, kot je 

določeno v ustreznem delegiranem aktu. 

 Metodologija za izračun indeksa 

energijske učinkovitosti ne temelji le na 

energijsko najučinkovitejši nastavitvi, 

funkciji ali načinu (ali nastavitvi eko), 

kjer jih je na voljo več. 

 Določi se tako, da se zazna in izloči 

namerna ali nenamerna manipulacija ali 

izboljšava rezultatov preskusa in se 

izključijo vrednosti tolerance ali 

prostovoljni preskusni parametri, ki bi 

utegnili spremeniti energijski razred 

preskušanega modela. 

 Dovoljena odstopanja med preskusnimi in 

navedenimi rezultati so omejeni na 

negotovost statističnega merjenja in 
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merjenja, ki temelji na dokazih. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/89 

Predlog spremembe  89 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označevanje energijske učinkovitosti 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice pri pripravi stališč in 

prispevkov o delegiranih aktih, ki 

dopolnjujejo to uredbo, po potrebi 

vzpostavijo sistematične postopke za 

posvetovanje z nacionalnimi deležniki, na 

primer tistimi, ki so navedeni v odstavku 

1. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/90 

Predlog spremembe  90 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označevanje energijske učinkovitosti 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Z delovnim načrtom se zagotovi predvsem 

sprememba Delegirane uredbe Komisije 

(EU) št. 2015/11861a, predvsem, da bi se v 

enotno obliko in vsebino nalepk za 

lokalne grelnike prostorov vključili 

lokalni električni grelniki prostorov. 

 _________________ 

 1a Delegirana uredba Komisije (EU) 

2015/1186 z dne 24. aprila 2015 o 

dopolnitvi Direktive 2010/30/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 

označevanjem lokalnih grelnikov 

prostorov z energijskimi nalepkami (UL L 

193, 21.7.2015, str. 20). 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/91 

Predlog spremembe  91 

Martina Werner 

v imenu skupine S&D 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označevanje energijske učinkovitosti 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) za funkcionalno enakovredne 

izdelke obstaja le ena nalepka; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/92 

Predlog spremembe  92 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označevanje energijske učinkovitosti 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka l 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) ali je pri večjih aparatih za dosego 

danega energijskega razreda potrebna višja 

raven energijske učinkovitosti; 

(l) posebne načine za zagotavljanje, 

da je pri večjih aparatih za dosego danega 

energijskega razreda potrebna višja raven 

energijske učinkovitosti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0213/93 

Predlog spremembe  93 

Martina Werner 

v imenu skupine S&D 

Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Poročilo A8-0213/2016 

Dario Tamburrano 

Označevanje energijske učinkovitosti 

(COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Priloga I – del 2 – točka x a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (xa) skupni letni podatki Unije o 

prodaji. 

Or. en 

 


