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PREDLOG SPREMEMBE OSNUTKA ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 34

Zavrača predlog Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost končne rabe energije in trg z energetskimi storitvami sta pomembni orodji za 
varčevanje z energetskimi viri in dosego kjotskih ciljev. Zato je pomembno, da je predlog 
Komisije za učinkovitost končne porabe energije in energetske storitve učinkovit, da omogoča 
državam članicam dovolj prožnosti in da so predlagane zadovoljive metode in orodja za 
dosego ciljev. Cilji prihranka na ravni EU morajo biti bolj ambiciozni, da bodo doseženi 
dejanski rezultati, hkrati pa morajo upoštevati razlike med državami članicami in 
posameznimi industrijami ter njihov varčevalni potencial. Predlagani predlog Direktive bi bil 
kompromis, ki ne bo pripeljal do trajnih rezultatov, zato so potrebni inteligentnejši mehanizmi 
in metode za sprožitev trga z energetskimi storitvami.
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PREDLOGI SPREMEMB ZAKONODAJNEGA BESEDILA

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 35
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Za dosego splošnega cilja 
preprečevanja nevarnih podnebnih 
sprememb z ohranjanjem povprečne 
globalne temperature pod 2 °C nad 
predindustrijsko stopnjo se morajo izvajati 
konkretne politike in ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Kot je opozorila Komisija v obrazložitvenem memorandumu, „ta cilj prihranka energije ne 
izključuje možnosti za povečanje porabe energije, na primer zaradi večje gospodarske rasti 
ali strukturnih sprememb. Količinska opredelitev in pregled prihrankov se uporabita za 
dokazovanje večje porabe energije, če teh ukrepov ne bi bilo.“ Zato bodo ti ukrepi povzročili 
samo manjšo končno porabo energije, kakršna bi bila sicer.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 2 a b (novo)

(2b) Predlagani cilji prihranka energije ne 
vodijo samodejno do manjše porabe 
energije v posamezni državi članici ali na 
ravni EU in zato ne povzročijo samodejno 
izpolnitve splošnih ciljev preprečevanja 
nevarnih podnebnih sprememb.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri uvodni izjavi (2a) novo.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 6a (novo)

(6a) Cilj te direktive ni samo nadaljevanje 
spodbujanja energetskih storitev na strani 
ponudbe, ampak tudi oblikovanje 
močnejših spodbud na strani 
povpraševanja. Javni sektor v posamezni 
državi članici je zato potreben za določitev 
dobrega primera v zvezi z naložbami, 
vzdrževanjem in drugimi izdatki za opremo, 
ki porablja energijo, energetske storitve in 
druge ukrepe za energetsko učinkovitost.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da ta direktiva poudarja tudi pomen, ki ga ima povpraševanje za oblikovanje 
trga z energetskimi storitvami, saj želeni trg nastane samo, če obstajata ponudba in 
povpraševanje. Javni sektor mora imeti pri povpraševanju vlogo določanja hitrosti in 
dobrega zgleda.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt in 
Vittorio Prodi

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 7

(7) Svet je v svoji resoluciji z dne 7. 
decembra 1998 o energetski učinkovitosti v 
Evropski skupnosti za Skupnost kot celoto 
potrdil cilje o boljši energetski intenzivnosti 
končne porabe z eno dodatno odstotno točko 
na leto do leta 2010.

(7) Svet je v svoji resoluciji z dne 7. 
decembra 1998 o energetski učinkovitosti v 
Evropski skupnosti za Skupnost kot celoto 
potrdil cilje o boljši energetski intenzivnosti 
končne porabe z eno dodatno odstotno točko 
na leto do leta 2010. Poleg tega je Evropski 
parlament v svoji resoluciji z dne 14. marca 
2001 o akcijskem načrtu za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v Evropski 
skupnosti na primer obžaloval, da Komisija 
ni zagotovila podrobne in pregledne 
evidence svoje ocene in da je določila cilj za 
zmanjšanje energetske intenzivnosti na 1 
odstotek letno; ne strinja se s pesimističnim 
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stališčem Komisije in namesto tega 
ponavlja svoje prejšnje mnenje, da bi 
moralo biti doseženo letno znižanje končne 
energetske intenzivnosti za 2,5 %, če bo za 
to obstajala velika politična volja.

Or. en

Obrazložitev

To poročilo navaja prejšnje stališče Parlamenta o energetski učinkovitosti in vsebuje med 
drugim številne obrazložitve o predlaganju višjih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt in 
Vittorio Prodi

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 8

(8) Države članice bi zato morale sprejeti 
nacionalne cilje za spodbujanje učinkovitosti 
končne rabe energije in za zagotavljanje 
trajne rasti in rentabilnosti trga z 
energetskimi storitvami.

(8) Države članice morajo zato sprejeti 
nacionalne cilje, določene v členih 4(2) 
in5(2) za spodbujanje učinkovitosti končne 
rabe energije in za zagotavljanje trajne rasti 
in rentabilnosti trga z energetskimi 
storitvami.

Or. en

Obrazložitev

Ker je bila ocena potenciala za prihranke energije narejena, ko je bila poraba energije še 
veliko manjša, je danes stroškovno učinkovit potencial prihranka veliko večji. To je močan 
argument za določitev cilja, višjega od 1 %, ki ga je prvotno predlagala Komisija. Porast cen 
energije in dejstvo, da so cene za energetsko učinkovite tehnologije padle, odkar se je začela 
pripravljati Direktiva, ker kaže, da so posledice podnebnih sprememb vse hujše in ker države 
lahko upoštevajo izvedene horizontalne ukrepe – vse to govori v prid višjim ciljem. (Na 
primer: cena nafte/sod je leta 1998 znašala 3 USD, v letih 2000–02 25–29 USD, sredi 
novembra 2004 pa okrog 45 USD).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 11a (novo)
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(11a) Financiranje ponudbe in stroški 
povpraševanja imajo pomembno vlogo pri 
energetskih storitvah. Pridobivanje sredstev 
za subvencioniranje izvajanja programov 
energetske učinkovitosti in drugih ukrepov 
za energetsko učinkovitost in za 
spodbujanje razvoja trga z energetskimi 
storitvami je torej pomemben 
nediskriminatorni začetni instrument 
financiranja za tak trg.

Or. de

Obrazložitev

Vse večja energetska učinkovitost je eden od ključnih energetskih in okoljskih ciljev EU. 
Oblikovanje ponudbe in povpraševanja na trgu z energetskimi storitvami je ključni korak na 
poti k temu cilju. Financiranje ponudbe je v tem procesu enako pomembno kot ustvarjanje 
povpraševanja. Ustanavljanje skladov v državah članicah je zato pomemben 
nediskriminatorni začetni instrument financiranja za tak trg.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 12

(12) Dober primer v zvezi z naložbami, 
vzdrževanjem in drugimi izdatki za opremo, 
ki porablja energijo, izdatki za energetske 
storitve in druge ukrepe za energetsko 
učinkovitost mora biti javni sektor v 
posamezni državi članici.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Funkcija primera je bila vključena v uvodni izjavi 6.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Eija-Riitta Korhola

Predlog spremembe 42
Člen 4, odstavek 2

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 2. Komisija najpozneje [6 mesecev po 
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prihranjene energije, ki bo enaka 1 % 
distribuirane količine energije in/ali 
energije, prodane končnim uporabnikom, 
kot bo izračunano za izhodiščno leto v 
skladu s Prilogo I.
Stroški za sprejetje ukrepov, s katerimi bi
dosegli ta cilj, ne smejo presegati njihovih 
prednosti.

sprejetju te direktive] predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu predlog, s katerim 
Komisija dopolni to direktivo. Predlog 
vsebuje posamezne letne cilje za vsako 
državo članico, s katerimi bo predhodno 
določen varčevalni potencial na ravni EU, 
dosežen do leta 2010. Stroški, potrebni za 
dosego teh ciljev, ne smejo presegati 
njihovih prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost končne rabe energije in trg z energetskimi storitvami sta pomembni orodji za 
varčevanje energetskih virov in dosego kjotskih ciljev. Zato je pomembno, da je predlog 
Komisije za cilje prihranka dober in učinkovit. Cilji morajo biti bolj ambiciozni na ravni EU, 
da bodo doseženi dejanski rezultati, hkrati pa morajo upoštevati razlike med državami 
članicami in posameznimi industrijami ter njihov varčevalni potencial. Predlagani 1-odstotni 
splošni cilj bi bil kompromis, ki ne bi pripeljal do trajnih rezultatov, saj ne bi dovolj upošteval 
prejšnjih ukrepov ali pomanjkanja ukrepov, zato so potrebni inteligentnejši mehanizmi za 
dosego cilja. Čas, potreben za obravnavo teh ciljev, ne bo povzročal zamud pri prihrankih, 
saj bodo vsi potrebni elementi – oblikovanje trga z energetskimi storitvami in potrebe po 
posredovanju informacij drugim – že sprejeti.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt in 
Vittorio Prodi

Predlog spremembe 43
Člen 4, odstavek 2

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 
prihranjene energije, ki bo enaka 1 % 
distribuirane količine energije in/ali energije, 
prodane končnim uporabnikom, kot bo 
izračunano za izhodiščno leto v skladu s 
Prilogo I. Stroški za sprejetje ukrepov, s 
katerimi bi dosegli ta cilj, ne smejo presegati 
njihovih prednosti.

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 
prihranjene energije, ki bo 
enaka najmanj 2 % distribuirane količine 
energije in/ali energije, prodane končnim 
uporabnikom, kot bo izračunano za 
izhodiščno leto v skladu s Prilogo I. Stroški 
za sprejem ukrepov, s katerimi bi dosegli ta 
cilj, ne smejo presegati njihovih prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Enaka kot pri uvodni izjavi 8.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga ŽDorette Corbey

Predlog spremembe 44
Člen 4, odstavek 2

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 
prihranjene energije, ki bo enaka 1 % 
distribuirane količine energije in/ali energije, 
prodane končnim uporabnikom, kot bo 
izračunano za izhodiščno leto v skladu s 
Prilogo I. Stroški za sprejem ukrepov, s 
katerimi bi dosegli ta cilj, ne smejo presegati 
njihovih prednosti.

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 
prihranjene energije, ki bo enaka 2,5 % 
distribuirane količine energije in/ali energije, 
prodane končnim uporabnikom, kot bo 
izračunano za izhodiščno leto v skladu s 
Prilogo I. Stroški za sprejem ukrepov, s 
katerimi bi dosegli ta cilj, ne smejo presegati 
njihovih prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Skladno z obrazložitvijo predlagane Direktive s strani Komisije: „[v] odsotnosti manjšega 
udobja ali zmanjšanega življenjskega standarda je zato možno zmanjšanje porabe energije za 
najmanj eno petino brez dodatnih neto stroškov – in v številnih primerih brez negativnih 
stroškov.“ Čeprav imajo prihranki energije pozitiven vpliv na konkurenco, zaposlovanje, 
trgovinsko balanco, regijske in povezovalne učinke v EU, pa tudi na sprožitev manjše 
odvisnosti EU od energije, Komisija te konzervativne ocene ni oblikovala v dosledne cilje. 
Poleg tega horizontalni ukrepi in vračanje v leto 1991, tako kot je to predlagala Komisija, 
oslabijo resnični učinek predlaganega cilja. 2,5-odstotni cilj je zato primernejši za dosego 
trajnega varčevanja z energijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 45
Člen 4, odstavek 2

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 
prihranjene energije, ki bo enaka 1 % 
distribuirane količine energije in/ali energije, 
prodane končnim uporabnikom, kot bo 
izračunano za izhodiščno leto v skladu s 
Prilogo I. Stroški za sprejem ukrepov, s 
katerimi bi dosegli ta cilj, ne smejo presegati 
njihovih prednosti.

2. Cilj bo sestavljen iz letne količine 
prihranjene energije, ki bo enaka 2,5 % 
distribuirane količine energije in/ali energije, 
prodane končnim uporabnikom, kot bo 
izračunano za izhodiščno leto v skladu s 
Prilogo I. Stroški za sprejem ukrepov, s 
katerimi bi dosegli ta cilj, ne smejo presegati 
njihovih prednosti.

Or. en
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Obrazložitev

Skladno z obrazložitvijo predlagane Direktive s strani Komisije: „[v] odsotnosti manjšega 
udobja ali zmanjšanega življenjskega standarda je zato možno zmanjšanje porabe energije za 
najmanj eno petino brez dodatnih neto stroškov – in v številnih primerih brez negativnih 
stroškov“. Čeprav imajo prihranki energije pozitiven vpliv na konkurenco, zaposlovanje, 
trgovinsko balanco, regijske in povezovalne učinke v EU, pa tudi na sprožitev manjše 
odvisnosti EU od energije, Komisija te konzervativne ocene ni oblikovala v dosledne cilje. 
Poleg tega horizontalni ukrepi in vračanje v leto 1991, tako kot je to predlagala Komisija, 
oslabijo resnični učinek predlaganega cilja. 2,5-odstotni cilj je zato primernejši za dosego 
trajnega varčevanja z energijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 46
Člen 5, odstavek 2

2. Cilj javnega sektorja bo sestavljen iz 
letnega prihranka v višini vsaj 1,5 %
distribuirane energije in/ali energije, prodane 
v ta sektor, dodeljenega in izračunanega v 
skladu s členom 4.3 in v skladu z 
metodologijo v Prilogi I. V namen 
primerjave in pretvorbe v primarno energijo 
se uporabljajo faktorji pretvorbe, določeni v 
Prilogi II.

2. Cilj javnega sektorja bo sestavljen iz 
letnega prihranka v višini vsaj 2,5 %
distribuirane energije in/ali energije, prodane 
v ta sektor, dodeljenega in izračunanega v 
skladu s členom 4.3 in v skladu z 
metodologijo v Prilogi I. V namen 
primerjave in pretvorbe v primarno energijo 
se uporabljajo faktorji pretvorbe, določeni v 
Prilogi II.

Or. de

Obrazložitev

Za javni sektor se pričakuje, da služi kot zgled in da določa hitrost izpolnjevanja energetsko 
učinkovitih ciljev. Zato je pomembno, da so cilji prihranka določeni na višjo raven kot pri 
zasebnem sektorju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 47
Člen 5, odstavek 2

2. Cilj javnega sektorja bo sestavljen iz 
letnega prihranka v višini vsaj 1,5 %
distribuirane energije in/ali energije, prodane 
v ta sektor, dodeljenega in izračunanega v 
skladu s členom 4.3 in v skladu z 

2. Cilj javnega sektorja bo sestavljen iz 
letnega prihranka v višini vsaj 3 %
distribuirane energije in/ali energije, prodane 
v ta sektor, dodeljenega in izračunanega v 
skladu s členom 4.3 in v skladu z 
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metodologijo v Prilogi I. V namen 
primerjave in pretvorbe v primarno energijo 
se uporabljajo faktorji pretvorbe, določeni v 
Prilogi II.

metodologijo v Prilogi I. V namen 
primerjave in pretvorbe v primarno energijo 
se uporabljajo faktorji pretvorbe, določeni v 
Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

„Trajni“ (KOM(2003)0739, str. 11, različica v angleškem jeziku) prihranki energije so večji v 
javnem sektorju kot v splošnem sektorju. 3-odstotni cilj je zato primeren za dosego trajnega in 
podnebju prijaznega varčevanja z energijo.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt in 
Vittorio Prodi

Predlog spremembe 48
Člen 5, odstavek 2

2. Cilj javnega sektorja bo sestavljen iz 
letnega prihranka v višini vsaj 1,5 %
distribuirane energije in/ali energije, prodane 
v ta sektor, dodeljenega in izračunanega v 
skladu s členom 4.3 in v skladu z 
metodologijo v Prilogi I. V namen 
primerjave in pretvorbe v primarno energijo 
se uporabljajo faktorji pretvorbe, določeni v 
Prilogi II.

2. Cilj javnega sektorja bo sestavljen iz 
letnega prihranka v višini vsaj 2,5 %
distribuirane energije in/ali energije, prodane 
v ta sektor, dodeljenega in izračunanega v 
skladu s členom 4.3 in v skladu z 
metodologijo v Prilogi I. V namen 
primerjave in pretvorbe v primarno energijo 
se uporabljajo faktorji pretvorbe, določeni v 
Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

Enaka kot pri uvodni izjavi 8.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 49
Člen 5, odstavek 4, uvod

4. Države članice lahko za dosego cilja, 
sprejetega v skladu z odstavkom 1, 
uporabljajo zlasti smernice javnega odkupa, 
da omogočijo javni upravi, da vključi 
učinkovito rabo energije v svoje naložbe in 

4. Države članice za dosego cilja, sprejetega 
v skladu z odstavkom 1, določijo smernice 
javnega odkupa, ki zahtevajo, da javna 
uprava vključi učinkovito rabo energije v 
svoje naložbe in proračune za delovanje ter 
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proračune za delovanje ter dejavnosti, in to z 
uporabo energetskih storitev, programov ter 
drugih ukrepov za učinkovito rabo energije. 
Smernice lahko ob upoštevanju postopkov, 
vsebovanih v nacionalni zakonodaji in 
zakonodaji javnih naročil v Skupnosti, 
vsebujejo naslednje:

dejavnosti, in to z uporabo energetskih 
storitev, programov ter drugih ukrepov za 
učinkovito rabo energije in da energetska 
učinkovitost postane glavno merilo presoje 
pri objavi razpisov o javnih naročilih. 
Smernice lahko ob upoštevanju postopkov, 
vsebovanih v nacionalni zakonodaji in 
zakonodaji javnih naročil v Skupnosti, 
vsebujejo naslednje:

Or. de

Obrazložitev

Za spodbujanje ponudbe in sprožitev pravega povpraševanja po energetskih storitvah je 
pomembno ustvarjanje določenega temeljnega povpraševanja že od samega začetka. Zahteva 
po energetsko učinkoviti oskrbi javnega sektorja bi lahko imela spodbuden učinek na strani 
povpraševanja. Zato je pri objavi razpisov o javnih naročilih pomembno, da postane 
energetska učinkovitost glavno merilo presoje. Državam članicam bi morala biti omogočena 
fleksibilnost pri izbiri smernic za dosego tega cilja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 50
Člen 5, odstavek 4, pododstavek 1a (novo)

Države članice objavijo sprejete smernice o 
energetski učinkovitosti pri javnih naročilih 
s strani uprave, Komisija pa te smernice 
oceni po izteku obdobja, v katerem velja cilj 
iz odstavka 2. 

Or. de

Obrazložitev

Objava je pomembna, zato da Komisija lahko ovrednoti smernice, s katerimi lahko oceni 
uporabnost predstavitve predloga o smernicah in usklajenih ukrepih za spodbujanje 
energetske učinkovitosti v javnem sektorju po poteku obdobja, v katerem velja cilj iz odstavka 
2. To ne sme povzročiti dodatnega upravnega bremena za države članice, saj bodo organi ali 
agencije dale na razpolago potrebne informacije, kar bo določeno v členu 5(3).
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 51
Člen 5, odstavek 4, točka ca (novo)

(ca) zahteve po ponujanju energetskih 
storitev z uporabo, kadar je to primerno, 
najmanjše analize stroškov v življenjskem 
ciklu ali primerljivih metod za 
zagotavljanje stroškovne učinkovitosti.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zajema zamisel poročevalca, vendar pa ne združuje točk (b) in (c), 
zaradi česar je branje člena lažje in bolj razumljivo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 52
Člen 5, odstavek 5

5. Po izteku obdobja, v katerem velja cilj, bo 
Komisija pregledala cilj, omenjen v 
odstavku (2), in preučila, ali bo podala 
predlog za podaljšanje ali spremembo tega 
cilja.

5. Po izteku obdobja, v katerem velja cilj, bo 
Komisija pregledala cilj, omenjen v 
odstavku (2), in preučila, ali bo podala 
predlog za podaljšanje ali spremembo tega 
cilja. Komisija hkrati oceni uporabnost 
predloga o usklajenih smernicah in 
ukrepih za spodbujanje energetske 
učinkovitosti v javnem sektorju.

Or. de

Obrazložitev

Potencial energetske učinkovitosti v javnem sektorju v Evropi je ogromen. Uskladitev ukrepov 
za spodbujanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju bi povzročilo boljše izkoriščanje 
tega potenciala. Komisija zato mora razmisliti o taki uskladitvi po izteku obdobja, v katerem 
velja cilj in, če je to potrebno, oblikovati predlog v zvezi s tem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 53
Člen 6, točka (c)
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(c) zagotavljali informacije o njihovih 
končnih uporabnikih, ki so potrebni, da 
imenovani organi oblasti ali agencije, 
določeni v členu 4(4), pravilno oblikujejo in 
uvajajo programe za učinkovito rabo 
energije ter spodbujajo energetske storitve in 
ukrepe za energetsko učinkovitost. Te 
informacije morajo vključevati zgodovinske 
in sedanje informacije o porabi končnih 
uporabnikov, profilih obremenitve, 
segmentaciji uporabnikov in njihovem 
geografskem položaju, kjer je to primerno, 
hkrati pa morajo ohraniti celovitost in 
zaupnost poslovno občutljivih informacij.

(c) zagotavljali informacije o njihovih 
končnih uporabnikih, ki so potrebni, da 
imenovani organi oblasti ali agencije, 
določeni v členu 4(4), pravilno oblikujejo in 
uvajajo programe za učinkovito rabo 
energije ter spodbujajo energetske storitve in 
ukrepe za energetsko učinkovitost. Te 
informacije morajo vključevati zgodovinske 
in sedanje informacije o porabi končnih 
uporabnikov, profilih obremenitve, 
segmentaciji uporabnikov in njihovem 
geografskem položaju, kjer je to primerno, 
hkrati pa morajo ohraniti celovitost in 
zaupnost poslovno občutljivih informacij in 
zahtev v skladu z nacionalno ali evropsko 
zakonodajo, ki ščiti zasebnost končnih 
uporabnikov.

Or. nl

Obrazložitev

Distributerji morajo spoštovati obstoječe zakone o zasebnosti. Zahteve, vključene v tej 
direktivi, so predmet tega zakona.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 54
Člen 7, odstavek 1

Izvajanje prihrankov Izbrisano.
1. Države članice zagotovijo, da so 
energetske storitve, programi za energetsko 
učinkovitost ali drugi ukrepi za energetsko 
učinkovitost na voljo vsem upravičenim 
strankam, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji, strankami in 
prostovoljnimi združbami manjših strank; 
in da lahko pristojni organi, vključno z 
monterji opreme, podjetji za energetske 
storitve in energetskimi svetovalci, ustrezno 
opravljajo in izvajajo te energetske storitve, 
programe in druge ukrepe.

Or. nl
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Obrazložitev

Naloga države članice v skladu s to direktivo je zagotoviti izpolnjevanje temeljnega cilja –
zmanjšanje porabe energije. Ta direktiva predpisuje to zahtevo. To je tudi edina zahteva, ki jo 
sme predpisati direktiva. Države članice se lahko same odločijo, s katerim instrumentom bodo 
najbolje izpolnile ta cilj na svojem ozemlju. Splošna zahteva o ponujanju energetskih storitev 
vsem končnim uporabnikom je tako ukrep, ki presega pooblastila te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 55
Člen 13, odstavek 1

1. Države članice poskrbijo, da:
imajo vsi končni uporabniki v omrežni 
distribuciji energije in/ali maloprodajna 
podjetja individualne števce po 
konkurenčnih cenah, ki točno prikazujejo 
dejansko količino porabljene energije in 
točen čas njene porabe.

1. Države članice poskrbijo, da:
imajo vsi končni uporabniki v omrežni 
distribuciji energije in/ali maloprodajna 
podjetja individualne števce po 
konkurenčnih cenah, ki točno prikazujejo 
količino porabljene energije.

Or. nl

Obrazložitev

Končni uporabniki imajo v številnih državah članicah že individualne števce. Ti števci 
ponavadi ne zapisujejo dejanske porabe v določenem trenutku, ampak skupno porabo v 
določenem obdobju. Zamenjava teh števcev s števci, ki zapisujejo dejansko porabo, bi bila 
veliko predraga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 56
Člen 13, odstavek 3, točka (b)

(b) kjer je primerno, grafično primerjavo 
uporabnikove trenutne porabe energije s 
porabo za isto obdobje prejšnjega leta;

(b) kjer je primerno, primerjavo 
uporabnikove trenutne porabe energije s 
porabo za isto obdobje prejšnjega leta;

Or. nl
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Obrazložitev

Primerjava porabe energije je lahko predstavljena tudi v drugih oblikah, na primer v 
številkah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 57
Člen 5, odstavek 13, točka (c)

(c) (c) primerjave s povprečnim 
normaliziranim ali referenčnim 
uporabnikom energije iz iste kategorije;

Črtano.

Or. nl

Obrazložitev

Ta podatek končnim uporabnikom ne pomeni veliko, saj je položaj vseh uporabnikov enak. 
Zahteva po primerjavi z normaliziranimi uporabniki povzroča nepotrebno upravno breme 
brez kakršnih koli okoljskih prednosti, ki bi to breme upravičevale.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 58
Člen 13, odstavek 3, točka (e)

(e) informacije za stike, tudi spletna 
mesta, na katerih je mogoče dobiti 
informacije o razpoložljivih energetskih 
storitvah, o programih energetske 
učinkovitosti in drugih ukrepih za 
energetsko učinkovitost ter tehnične 
specifikacije za opremo za porabo energije.

(e) informacije za stike, tudi spletna 
mesta, na katerih je mogoče dobiti 
informacije o razpoložljivih energetskih 
storitvah, o programih energetske 
učinkovitosti in drugih ukrepih za 
energetsko učinkovitost.

Or. nl

Obrazložitev

Za ustrezno vzdrževanje in takojšnjo zamenjavo opreme so odgovorni končni uporabniki in ne 
distributerji ali trgovci na drobno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 59
Priloga I, točka 1

1. Države članice izračunajo aritmetično 
povprečje skupne končne domače porabe 
energije za obdobje zadnjih petih 
koledarskih let pred začetkom izvajanja te 
direktive, za katero so na voljo uradni 
podatki, z uporabo tega izhodiščnega 
obdobja za celotno trajanje te direktive. Ti 
podatki so količina energije, ki je razdeljena 
ali prodana končnim uporabnikom v tem 
obdobju in ni prilagojena dnevnim 
temperaturam, strukturnim spremembam ali 
proizvodnim spremembam.

1. Države članice uporabijo letno končno 
domačo porabo energije za obdobje zadnjih 
petih koledarskih let pred začetkom 
izvajanja te direktive, za katero so na voljo 
uradni podatki, da izračunajo povprečno 
letno količino porabe. Na osnovi te 
absolutne količine porabe energije se 
izračuna cilj letnega prihranka energije in 
ta cilj prihranka velja za celotno trajanje te 
direktive. Ta količina je količina energije, ki 
je razdeljena ali prodana končnim 
uporabnikom v tem obdobju in ni 
prilagojena dnevnim temperaturam, 
strukturnim spremembam ali proizvodnim 
spremembam.

Or. en

Obrazložitev

Cilj se šteje kot absolutni cilj; biti mora v skladu z načeli direktive o trgovanju z emisijami, ki 
določa absolutni vrh. S tem besedilom je to pojasnjeno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 60
Priloga I, točka 2

2. Cilji letnih prihrankov energije se 
izračunajo na osnovi izhodiščnega obdobja
in so izraženi absolutno v GWh ali v 
protivrednosti s pomočjo pretvorbenih 
količnikov iz Priloge II.

2. Cilji letnih prihrankov energije se tako
izračunajo na osnovi povprečne porabe 
energije in so izraženi absolutno v GWh ali 
enakovredno s pomočjo pretvorbenih 
količnikov iz Prilogi II.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo je bolj jasno.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 61
Priloga I, točka 3

3. Prihranki energije v določenem letu, ki so 
posledica ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sproženih v prejšnjem letu, 
vendar ne pred letom 1991, se lahko 
upoštevajo pri izračunu letnega prihranka. Ti 
prihranki energije morajo biti izmerljivi in 
preverljivi v skladu s smernicami iz Priloge 
IV k tej direktivi.

3. Prihranki energije v določenem letu, ki so 
posledica ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sproženih v prejšnjem letu, 
vendar ne pred letom 2000, se lahko 
upoštevajo pri izračunu letnega prihranka. Ti 
prihranki energije morajo biti izmerljivi in 
preverljivi v skladu s smernicami iz Priloge 
IV k tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ima večje cilje kot predlog Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 62
Priloga I, točka 3

3. Prihranki energije v določenem letu, ki so 
posledica ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sproženih v prejšnjem letu, 
vendar ne pred letom 1991, se lahko 
upoštevajo pri izračunu letnega prihranka. Ti 
prihranki energije morajo biti izmerljivi in 
preverljivi v skladu s smernicami iz Priloge 
IV k tej direktivi.

3. Prihranki energije v določenem letu, ki so 
posledica ukrepov za energetsko 
učinkovitost, sproženih v prejšnjem letu, 
vendar ne pred letom 2000, se lahko 
upoštevajo pri izračunu letnega prihranka. Ti 
prihranki energije morajo biti izmerljivi in 
preverljivi v skladu s smernicami iz Priloge 
IV k tej direktivi.

Or. en

Obrazložitev

Šibka točka predloga Komisije je, da države članice lahko upoštevajo prihranke energije, ki 
so posledica pobud pred začetkom izvrševanja Direktive, celo do leta 1991. To je v nasprotju 
s ciljem te direktive o novem in dodatnem zmanjšanju povpraševanja po energiji. 
Predlagamo, da bi se upoštevali samo ukrepi od leta 2000 naprej. S tem bo omogočeno 
izogibanje upravnemu delu in zanašanju na vprašljive metode pri izračunu vpliva zgodnjih 
ukrepov.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Norbert Glante

Predlog spremembe 63
Priloga III, odstavek 1, točka 1a (novo)

(la) dejavnosti, ki vodijo do prehoda s 
fosilnih goriv na obnovljive vire energije.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt in 
Vittorio Prodi

Predlog spremembe 64
Priloga III, odstavek 1, točka (aa) (novo)

(aa) skupno pridobivanje toplote in 
energije, ki bo spodbujana na čim manjši 
ravni za zagotavljanje čim večjega 
termodinamičnega izkoriščanja energijskih 
virov. Potrebno je spodbujanje sprememb 
električnega omrežja, kar bi omogočilo 
vključitev elektrike, proizvedene na tak 
način, v sistem za distribucijo.

Or. en

Obrazložitev

Za povečanje energetske učinkovitosti sta bistveni izkoriščanje velikih temperaturnih razlik za 
proizvodnjo prve mehanske/električne energije in uporaba odpadne toplote za druge naprave.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt in 
Vittorio Prodi

Predlog spremembe 65
Priloga III, odstavek 1, točka (ba) (novo)

(ba) izboljšave ogrodja in strukture zgradbe 
za zagotovitev poletnega ugodja brez 
porabe energije ali z majhno porabo 
energije, na primer tehnologija za 
nadziranje dotoka toplote in sončnega 
sevanja (večja toplotna izolacija sten, 
majhno oddajanje in zasteklitev za nadzor 
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sončne svetlobe, prezračevane strehe s 
preprečevanjem sevanja), tehnologija za 
povezavo stavbe z nizkotemperaturnimi 
okoljskimi viri v času poletja (spojitev z 
zemljo prek kroženja zraka ali vode, nočno 
prezračevanje z večjo termično maso).
Izboljšave ogrodja in strukture zgradbe za 
dosego zimskega ugodja (debelejše stene, 
izolacija strehe in kleti, okenski okvirji z 
majhnim pretokom in majhno infiltracijo, 
zasteklitev z majhnim oddajanjem).

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati zgradbe brez porabe energije ali z majhno porabo energije poleti in 
pozimi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Claude Turmes

Predlog spremembe 66
Priloga III, točka 2

2. Ustrezni usklajeni ukrepi
Osredotočeni usklajeni ukrepi so 
obravnavani kot ustrezni, če so lahko 
prihranki energije izmerjeni in preverjeni v 
skladu s smernicami iz Priloge IV k tej 
direktivi. To vključuje naslednje 
(neizčrpno): 
– pravila, davke itd., katerih cilj je zlasti 

zmanjšanje končne porabe energije;
– standarde in norme, katerih cilj je zlasti 

povečanje energetske učinkovitosti 
izdelkov in storitev;

– ukrepe, ki spodbujajo energetsko 
učinkovitost in ukrepe za energetsko 
učinkovitost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko imajo nekateri „horizontalni ukrepi“, na primer energetski davek, uredbe, 
standardi in norme, pozitiven vpliv na porabo energije, je za nekatere med njimi težko ali celo 
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nemogoče in izredno drago izmeriti prihranke, ki izhajajo iz teh ukrepov. Z izbrisom 
sklicevanja na horizontalne ukrepe se izognemo dvojnemu upoštevanju resničnih konkretnih 
projektov, tako kot je to našteto v tej prilogi III k odstavku 1


