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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Pripravljavcu osnutka se zdi predlog Direktive o učinkoviti končni rabi energije in 
energetskih storitvah zelo pomemben prispevek v boju proti spremembam podnebja in k 
povečanju tako zelo potrebne učinkovitosti pri rabi energije. Predlog pa ne upošteva prvotnih 
ukrepov, ki se že izvajajo, in državam članicam ne daje dovolj prilagodljivosti za doseganje 
predlaganih ciljev. Ustvarjanje novega trga za energetske storitve in spreminjanje energetske 
učinkovitosti v sestavni del notranjega trga sta nujna, toda predlagane metode bodo samo 
oteževale položaj dejavnikov na trgu.  
 
Predlagani letni splošni prihranek 1 % in letni prihranek v javnem sektorju 1,5 % bi utegnila 
biti dobra cilja tudi za EU kot celoto. Če pa poskušamo po drugi strani te cilje uveljaviti na 
enak način v vseh sektorjih in v vseh državah članicah, ne bomo dosegli trajnih rezultatov. 
Komisija je ugotovila pomembno število stroškovno učinkovitih ukrepov varčevanja. 
Pripravljavec osnutka je tako predlagal mogoč letni cilj stroškovno učinkovitih varčevalnih 
ukrepov 5 %, ki bi ga kot enako breme uveljavili v vseh sektorjih in vseh državah članicah, 
čeprav to, dokler pomeni izraz stroškovno učinkovito „ukrepe, s katerimi stroški ne presegajo 
prednosti“, sploh ne bi smelo biti breme. 
 
Da bi ustvarili zadostno količino za take storitve v začetni fazi, bi se teoretično lahko 
dogovorili za brezplačne energetske presoje, vendar bi izterjava stroškov iz energetskih tarif 
pomenila kršitev pravnega reda Skupnosti. Interese strank, ki ne bi imele koristi od takih 
energetskih presoj, je treba zaščititi, države članice pa bi morali spodbujati k uporabi drugih 
vzgibov za ustvarjanje povpraševanja po takih presojah. 
 
Pripravljavec je predlagal nekaj sprememb v zvezi z energijo v prevoznem sektorju. Od 
podjetij v tem sektorju bi bilo treba zahtevati, da v svoje reklamno gradivo vključijo 
informacije o prihrankih energije in o ekologiji.  
 
Ekološko zelo pomemben vpliv se lahko doseže tudi s pretvorbo energije in z opremo za 
porabo energije. Pripravljavec je zato predlagal spremembo posebej v zvezi s to zadevo. 
 
Sklicevanje na „monterje opreme“ je zastarel. Obseg njihovih dejavnosti se je namreč razširil, 
saj poleg namestitev izvajajo tudi vzdrževanje, preglede, presoje in izdajo potrdil ter svetujejo 
v zvezi s porabo energije. 
 
Pripravljavec osnutka se sicer zaveda izredne pomembnosti te teme, a priporoča Komisiji, da 
umakne predlog, če varčevalni cilji ne bodo bolj prilagodljivi in če se prvotni ukrepi, ki jih 
države članice že izvajajo na področju učinkovite končne rabe energije, ne bodo bolj 
upoštevali. 
 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
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energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 
 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava 11 

(11) Distribucija energije in maloprodajna 
podjetja za prodajo energije lahko 
izboljšajo učinkovito rabo energije v 
Evropski skupnosti, če bodo tržili 
energetske storitve, ki vključujejo 
učinkovito rabo, na primer učinkovito 
toplotno zaščito, toplo sanitarno vodo, 
hlajenje, razsvetljavo in pogonsko silo 
vozil. Večanje dobička teh podjetij tako 
postane bolj povezano s prodajo 
energetskih storitev čim več strankam, 
namesto da prodajajo kolikor je mogoče 
veliko energije eni stranki. 

(11) Distribucija energije in maloprodajna 
podjetja za prodajo energije lahko 
izboljšajo učinkovito rabo energije v 
Evropski skupnosti, če bodo tržili 
energetske storitve, ki vključujejo 
učinkovito rabo, na primer učinkovito 
toplotno zaščito, toplo sanitarno vodo, 
hlajenje, razsvetljavo in pogonsko silo 
vozil. Večanje dobička teh podjetij tako 
postane bolj povezano s prodajo 
energetskih storitev čim več strankam, 
namesto da prodajajo kolikor je mogoče 
veliko energije eni stranki. Da bi zagotovili 
enake konkurenčne pogoje vsem 
ponudnikom energetskih storitev, bi 
morali strogo prepovedati subvencije med 
različnimi dejavnostmi dobaviteljev 
energije in prodajalci. Nacionalni 
zakonodajalci bi si morali prizadevati za 
preprečevanje izkrivljanja konkurence na 
tem področju. 

 

Predlog spremembe 2 
Člen 2, odstavek 2 

2. Države članice lahko izvzamejo male 
distributerje ali maloprodajna podjetja iz 
področja uporabe te direktive. 

2. Države članice lahko sprejmejo odločbo 
za delno prostovoljno možnost izbire, da 
izvzamejo male distributerje ali 
maloprodajna podjetja iz področja uporabe 
te direktive. 

Obrazložitev 

 Mala podjetja bi morala imeti možnost umika, vendar bi morala pri tem za njih veljati 
definicija „končnega uporabnika“. Glej spremembo člena 3, točka f. 
 

                                                 
1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL. 
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Predlog spremembe 3 
Člen 3, točka (f) 

(f) „Končni uporabnik“: končna stranka v 
gospodinjstvu, kmetijskem, trgovskem, 
javnem, industrijskem sektorju (razen 
namestitev, ki so navedene v Prilogi I k 
Direktivi št. 2003/87/ES, in tistih 
industrijskih dejavnosti, ki so navedene v 
Prilogi I k Direktivi št. 1996/61/ES) in v 
prevoznem sektorju (razen prevoznih 
sredstev v letalstvu in pomorskem 
prevozu). 

(f) „Končni uporabnik“: končna stranka v 
gospodinjstvu, kmetijskem, trgovskem, 
javnem, industrijskem sektorju (razen 
namestitev, ki so navedene v Prilogi I k 
Direktivi št. 2003/87/ES, in tistih 
industrijskih dejavnosti, ki so navedene v 
Prilogi I k Direktivi št. 1996/61/ES) in v 
prevoznem sektorju (razen prevoznih 
sredstev v letalstvu in pomorskem 
prevozu). V to definicijo so vključeni mali 
distributerji ali maloprodajna podjetja za 
prodajo energije z možnostjo umika v 
skladu s členom 2(2). 

Obrazložitev 

Noben distributer ne bo povsem izključen iz področja uporabe te direktive; če se ne 
upoštevajo kot distributerji, se morajo upoštevati kot končni uporabniki.  

 
 

Predlog spremembe 4 
Člen 3, točka (a.a) (novo) 

 (aa) „Energija iz omrežja“: plin in 
elektrika iz Direktiv št. 2003/55/ES in 
2003/54/ES. 

Obrazložitev 

 Zagotavlja pojasnila. Obveznosti za energijo iz omrežja morajo veljati za plin in elektriko na 
notranjem trgu in ne na primer za daljinsko ogrevanje in hlajenje. 
 

Predlog spremembe 5 
Člen 3, točka (o a) (novo) 

 (oa) „Javni sektor“: telesa z državnimi 
pooblastili; nacionalni, regionalni ali 
lokalni javni organi oblasti, ki izvajajo 
naloge javnih služb; ali druga telesa in 
storitve, ki se delno ali v celoti financirajo 
iz javnega proračuna. Podjetja, ki delujejo 
pod tržnimi pogoji in za katera velja 



PE 349.917 6/15 PA\546281SL.doc 

SL 

zasebno in gospodarsko pravo, ne sodijo v 
to definicijo. 

Obrazložitev 

Definicija javnega sektorja se med državami članicami razlikuje.  
 

Predlog spremembe 6 
Člen 3, točka (o b) (novo) 

 (ob) „Stroškovno učinkoviti ukrepi“: kjer 
stroški ne presegajo prednosti v 
določenem času; kjer se uporabljajo 
socialni stroški, je treba stroškovno 
učinkovitost ovrednotiti v primerjavi s 
socialnimi koristmi. 

Obrazložitev 

Zagotavlja pojasnila. 

 
 

Predlog spremembe 7 
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 5 % 
stroškovno učinkovitih ukrepov. Te 
ukrepe na ravni države članice 
podrobneje določita država članica in 
Komisija. 

Obrazložitev 

 Uporaba cilja stroškovno učinkovitih ukrepov 5 % enakovredno obravnava vse države 
članice in vse sektorje, medtem ko je 1 prihranek distribuirane energije 1 % problematičen v 
sektorjih ali industrijah, ki so že skoraj povsem izkoristile svoj varčevalni potencial. Komisija 
je ugotovila pomembno število stroškovno učinkovitih ukrepov varčevanja. Ti zagotavljajo 
dovolj prihrankov za kjotski cilj EU. Zato bi lahko trajna rešitev ugotovila ta potencial na 
ravni držav članic in ga vsako leto realizirala 5 %. 
 

Predlog spremembe 8 
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Člen 4, odstavek 7 

7. Po prvem pregledu in poročanju o tem 
cilju bo Komisija preverila, ali je primerno 
predlagati, da bi Direktiva še naprej 
razvijala tržni pristop k učinkoviti rabi 
energije s pomočjo „belih potrdil“. 

7. Po prvem pregledu in poročanju o tem 
cilju bo Komisija preverila, ali je primerno 
predlagati, da bi Direktiva še naprej 
razvijala tržni pristop k učinkoviti rabi 
energije s pomočjo „belih potrdil“ in z 
ustvarjanjem enotne valute za trgovanje z 
ogljikom, s katero bo zagotovljena 
možnost prodaje različnih potrdil in 
nadomestil. 

Obrazložitev 

 Številna potrdila, krediti in nadomestila ustvarjajo težave pri razumevanju in upočasnjujejo 
ustvarjanje pravega nadzora nad trgovanjem z ogljikom, ki je nujno za boj proti spremembam 
podnebja. 
 

Predlog spremembe 9 
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. 

črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev za predlog spremembe člena 4, odstavek 2. 
 

Predlog spremembe 10 
Člen 5, odstavek 4, uvodni del 

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 proračune za delovanje ter 
dejavnosti, in to z uporabo energetskih 
storitev, programov ter drugih ukrepov za 

4. Države članice lahko za dosego cilja, 
sprejetega v skladu s členom 4(2), 
uporabljajo zlasti smernice javnega 
odkupa, da omogočijo javni upravi, da 
vključi učinkovito rabo energije v svoje 
naložbe in proračune za delovanje ter 
dejavnosti, in to z uporabo energetskih 
storitev, programov ter drugih ukrepov za 



PE 349.917 8/15 PA\546281SL.doc 

SL 

učinkovito rabo energije. Smernice lahko 
ob upoštevanju postopkov, vsebovanih v 
nacionalni zakonodaji in zakonodaji javnih 
naročil v Skupnosti, vsebujejo naslednje: 

učinkovito rabo energije. Smernice lahko 
ob upoštevanju postopkov, vsebovanih v 
nacionalni zakonodaji in zakonodaji javnih 
naročil v Skupnosti, vsebujejo naslednje: 

Obrazložitev 

Zagotavlja pojasnila in dodaja kategorijo storitev preskrbe, ki imajo nizke stroške v 
življenjskem ciklu.  
 

Predlog spremembe 11 
Člen 5, odstavek 4, točka (b) 

(b) zahteve po nakupu opreme in vozil 
energetsko učinkovitih izdelkov v vsaki 
kategoriji opreme in vozil, z uporabo, 
kadar je to primerno, najmanjše analize 
stroškov v življenjskem ciklu ali s 
primerljivimi metodami za zagotavljanje 
stroškovne učinkovitosti; 

(b) zahteve po nakupu, kjer storitev ni na 
voljo, izdelkov z nizko porabo v stanju 
pripravljenosti in druge opreme in vozil 
energetsko učinkovitih izdelkov v vsaki 
kategoriji opreme in vozil, z uporabo, 
kadar je to primerno, najmanjše analize 
stroškov v življenjskem ciklu ali s 
primerljivimi metodami za zagotavljanje 
stroškovne učinkovitosti; 

 

Predlog spremembe 12 
Člen 5, odstavek 4, točka (c) 

(b) zahteve po nakupu izdelkov, ki imajo 
nizko porabo v stanju pripravljenosti, z 
uporabo, kadar je to primerno, najmanjše 
analize stroškov v življenjskem ciklu ali s 
primerljivimi metodami za zagotavljanje 
stroškovne učinkovitosti. 

(b) zahteve po storitvah preskrbe z 
uporabo, kadar je to primerno, najmanjše 
analize stroškov v življenjskem ciklu ali s 
primerljivimi metodami za zagotavljanje 
stroškovne učinkovitosti. 

 

Predlog spremembe 13 
Člen 6, uvodni del 

Države članice bodo odstranile ovire v 
povpraševanju po energetskih storitvah in 
zagotovile, da bodo distributerji energije 
in/ali maloprodajna podjetja za prodajo 
energije, ki prodajajo elektriko, plin, 
daljinsko ogrevanje in/ali kurilno olje: 

Države članice bodo odstranile ovire v 
povpraševanju po energetskih storitvah in 
zagotovile, da bodo distributerji energije 
in/ali maloprodajna podjetja za prodajo 
energije, ki prodajajo elektriko, plin, 
daljinsko ogrevanje in/ali kurilno olje, ter 
druga podjetja, ki prodajajo energijo, kot 
je določeno v členu 3(a): 
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Obrazložitev 

Vključiti je treba vse oblike energije, kot je določeno v členu 3, točka a. 
 

Predlog spremembe 14 
Člen 6, točka (a) 

(a) ponujali in aktivno vzpodbujali 
energetske storitve kot sestavni del 
distribucije in/ali prodaje energije 
uporabnikom, bodisi neposredno bodisi 
prek drugih ponudnikov energetskih 
storitev. Energetske presoje bodo za 
uporabnike brezplačne, če jih 5 % od njih 
ne bo zajetih v energetske storitve. 

(a) ponujali in aktivno vzpodbujali 
energetske storitve kot sestavni del 
distribucije in/ali prodaje energije 
uporabnikom, bodisi neposredno bodisi 
prek drugih ponudnikov energetskih 
storitev. 

Obrazložitev 

Drugi del točke (a) je črtan, ker bi pomenil kršitev pravnega reda Skupnosti. 
 

Predlog spremembe 15 
Člen 6, točka (b a) (novo) 

 (ba) ne bodo izvajali nobenih dejavnosti, 
ki bi utegnile ovirati prosto oblikovanje 
cen energije na škodo energetsko 
učinkovitega pridobivanja elektrike, še 
zlasti v času manjše obremenjenosti, in 
bodo zagotavljali, da so prenosne in 
distribucijske tarife nediskriminatorne, da 
so odsev porabe in da imajo trdno 
zgradbo. 

Obrazložitev 

 Namen nove točke za točko b) je preprečiti razmere, v katerih se zaradi zagotovitve večjih 
dobičkov po nepotrebnem uporablja najmanj ekološko pridobivanje električne energije. V 
interesu uporabnikov in ekologije je treba to prepovedati. 
 

Predlog spremembe 16 
Člen 6, točka (c)  

(c) zagotavljali informacije o njihovih 
končnih uporabnikih, ki so potrebni, da 
imenovani organi oblasti ali agencije, 

(c) zagotavljali informacije, če so na voljo, 
o njihovih končnih uporabnikih, ki so 
potrebni, da imenovani organi oblasti ali 
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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. 

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. 

 

Predlog spremembe 17 
Člen 10, točka (b)  

(b) stroški naložb distribucijskih podjetij 
na strani končne rabe se lahko povrnejo 
tako, da se vključijo v distribucijske tarife, 
kjer je to primerno, ob upoštevanju 
potrebe po zagotovitvi enake 
konkurenčnosti in enakih konkurenčnih 
pogojev za druge ponudnike energetskih 
storitev. Povrnitev stroškov se dovoli za 
stroške, nastale pri izpolnjevanju 
obveznosti energetskih storitev v skladu s 
členom 6, točka a, pod pogojem, da 
odgovorni organ oblasti ugotovi, da so ti 
stroški razumni in konkurenčni. 

črtano 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 6, točka a. Člen 10, točka (b) je v nasprotju z 
obstoječim pravnim redom Skupnosti. 
 

Predlog spremembe 18 
Člen 12  

Države članice bodo zagotovile neodvisne, 
visoko kakovostne sisteme presoje, 
namenjene odkrivanju potencialnih 
ukrepov za energijsko učinkovitost in 
potreb energetskih storitev, ter pripravile 
vse potrebno za njihovo uvajanje. Presoje 
bodo na voljo tudi za manjše domače, 
poslovne in male do srednje velike 

Države članice bodo zagotovile neodvisne, 
visoko kakovostne sisteme presoje, 
namenjene odkrivanju potencialnih 
ukrepov za energijsko učinkovitost in 
potreb energetskih storitev, ter pripravile 
vse potrebno za njihovo uvajanje. Presoje 
bodo na voljo tudi za manjše domače, 
poslovne in male do srednje velike 
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industrijske prostore ter mala in srednje 
velika podjetja z relativno visokimi 
transakcijskimi stroški. 

industrijske prostore ter mala in srednje 
velika podjetja z relativno visokimi 
transakcijskimi stroški; kjer je primerno, 
bo uveden sistem upravljanja energetske 
učinkovitosti in presoje (E2MAS). 

Obrazložitev 

 Za zagotavljanje usklajenega pristopa na ravni EU je treba uporabiti prilagojeno orodje za 
ocenjevanje in optimiziranje porabe energije manjših industrijskih in poslovnih uporabnikov. 
 

Predlog spremembe 19 
Člen 12 a (nov) 

 Člen 12 a 

Predpisi za področje prevoznega sektorja 
 Členi 6 do 9, 11 in 12 se smiselno 

uporabijo za prevozni sektor.  
 Države članice morajo zlasti zagotoviti, da 

vse rafinerije za gorivo, distribucijska 
in/ali maloprodajna podjetja: 

 – ne bodo uporabljala reklamnega 
gradiva, ki bi oviralo prihranke energije; 
in 

 – da bodo v vse svoje reklamno gradivo 
vključila informacije iz člena 13(3)(d) in 
(e). 

Obrazložitev 

 Predlog Komisije ne upošteva dovolj prevoznega sektorja, čeprav je ta najbolj rastoči vir 
emisij toplogrednih plinov v Skupnosti. 
 

Predlog spremembe 20 
Odstavek 12 b (nov) 

 Člen 12 b 

Pretvarjanje energije in oprema za porabo 
energije 

Najpozneje dve leti po sprejemu te 
direktive bo Komisija ocenila, v kolikšni 
meri je dosežena energijska učinkovitost 
in kako se jo še lahko poveča s pretvorbo 
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energije in namestitev, npr. s prehodom s 
posameznih kotlov za toplo vodo na 
daljinsko ogrevano vodo ali s prehodom s 
trdnih energetskih virov na obnovljive vire 
energije. 

Ta ocena bo dodatno orodje držav članic 
za zagotavljanje še več varčevalnih 
potencialov in ekoloških prednosti za 
doseganje ciljev prihranka energije. 

Obrazložitev 

Pretvarjanje energije in spreminjanje opreme za porabo energije imata potencial za 
velikanske prihranke energije. Ta ocena pomaga državam članicam, da na ravni EU 
usmerjajo varčevalne ukrepe tudi na to področje in v celoti izkoristijo njegov potencial.  
 

Predlog spremembe 21 
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, če so stroškovno 
učinkoviti, ki točno prikazujejo dejansko 
količino porabljene energije in, za porabo 
električne energije, točen čas njene porabe. 

Obrazložitev 

Zagotavlja potrebna pojasnila. Glej tudi obrazložitev predloga spremembe 4 za člen 3 o 
definiciji pojma „energija iz omrežja“. 
 

Predlog spremembe 22 
Člen 13, odstavek 3, uvodni del 

3. Države članice poskrbijo, da:  
dajo vsi distributerji energije in/ali 
maloprodajalci v računih ali z njimi, v 
pogodbah, transakcijah, potrdilih v 
distribucijskih postajah in v reklamnem 
gradivu končnim uporabnikom na voljo 
naslednje informacije: 

3. Države članice poskrbijo, da:  
dajo vsi distributerji energije in/ali 
maloprodajalci v računih ali z njimi, v 
pogodbah, transakcijah, potrdilih v 
distribucijskih postajah, bančnih izpisih in 
v reklamnem gradivu končnim 
uporabnikom na jasen in razumljiv način 
na voljo naslednje informacije: 
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Predlog spremembe 23 
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, grafično primerjavo 
uporabnikove trenutne porabe energije s 
porabo za prejšnje obdobje in/ali isto 
obdobje prejšnjega leta z uporabo, kjer je 
primerno, povprečnih dnevnih 
temperatur;  

Obrazložitev 

 Treba je upoštevati vremenske razmere. Včasih je bolj primerno izvesti primerjavo s 
prejšnjimi obdobji, ker se je morda težko spomniti sprememb vedenja za prejšnje leto. 
 

Predlog spremembe 24 
Člen 13, odstavek 3, točka (c) 

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

(c) primerjave s povprečnim 
normaliziranim ali referenčnim 
uporabnikom energije iz iste kategorije in s 
povprečnim normaliziranim ali 
referenčnim uporabnikom energije 
ekološko najbolj učinkovite nadomestne 
kategorije; 

Obrazložitev 

Prizadeva si uporabniku zagotoviti informacije o najboljši nadomestni kategoriji. 
 

Predlog spremembe 25 
Člen 13, odstavek 3, točka (d) 

(d) vpliv na okolje, npr. CO2, distribuirane 
energije ali prodane energije za uporabo; 

(d) vpliv na okolje, npr. CO2, distribuirane 
energije ali prodane energije za uporabo s 
primerjavami s ciljem na prebivalca. Te 
informacije morajo ločeno opisovati vpliv 
izbire uporabnika (npr. prihranke) in 
vpliv izbire distributerja (npr. zamenjavo 
goriva); 

Obrazložitev 

 Prizadeva si zagotoviti primerjalne informacije o posameznih prirastkih CO2 v primerjavi s 
ciljem na prebivalca. Morda bo treba ločiti izbiro uporabnika od vedenja distributerjev 
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Predlog spremembe 26 
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, 
primerjalne profile končnih uporabnikov 
ter tehnične specifikacije za opremo za 
porabo energije, vključno z morebitno 
opremo faktorja 4, ki je na voljo na trgu. 

Obrazložitev 
„Faktor 4“ so nove tehnologije, ki šele prihajajo na trg. Z izboljšanim delovanjem in 
učinkovitostjo za manjšo porabo energije zagotavljajo prihranek energije.  

Predlog spremembe 27 
Člen 13, odstavek 3 a (novo) 

 3a. Za namene tega člena morajo države 
članice sestaviti in obdelati informacije, 
zbrane v členu 6(c), in druge potrebne 
informacije ter jih brezplačno posredovati 
vsem distributerjem energije, 
maloprodajalcem in/ali drugim 
ponudnikom energetskih storitev. 

 

Predlog spremembe 28 
Člen 14, odstavek 3 a (novo) 

 3a. Komisija bo najpozneje dve leti po 
sprejetju te direktive objavila oceno vpliva 
stroškovne učinkovitosti, ki bo preučila 
povezave med standardi EU, predpisi, 
politikami in ukrepi o energetski 
učinkovitosti končne porabe. 

 

Predlog spremembe 29 
Priloga III, odstavek 1, točka (d) 

d) razsvetljava (npr. nove učinkovite 
žarnice in predstikalne naprave, digitalni 
nadzorni sistemi itd.); 

d) razsvetljava (npr. nove učinkovite 
žarnice in predstikalne naprave, digitalni 
nadzorni sistemi, uporaba detektorjev 
premikanja namesto 24-urne razsvetljave 
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v poslovnih stavbah itd.); 

 

Predlog spremembe 30 
Priloga III, odstavek 1, točka (g) 

g) postopki izdelave proizvodov (npr. 
učinkovitejša uporaba stisnjenega zraka, 
kondenzatov, stikal in elektronk, uporaba 
samodejnih in integriranih sistemov, 
učinkoviti načini pripravljenosti itd.); 

g) postopki izdelave proizvodov (npr. 
učinkovitejša uporaba stisnjenega zraka, 
kondenzatov, stikal in elektronk, uporaba 
samodejnih in integriranih sistemov, 
učinkoviti načini pripravljenosti itd.); 
upoštevanje življenjskega kroga in 
informacijskih postopkov za izdelavo 
proizvodov v produkcijskih verigah in pri 
podizvajalcih, še zlasti za mala in srednje 
velika podjetja; 

 

Predlog spremembe 31 
Priloga III, odstavek 1, točka (k), alinea 6 a (novo) 

 – politike in ukrepi, ki vzpodbujajo 
uporabo javnega prevoza. 

 

Predlog spremembe 32 
Priloga III, odstavek 1, točka (1), alinea 4 a (novo) 

 – inteligentni sistemi cestnin za zasebni 
prevoz, ki se oblikujejo z zajetjem 
zunanjih stroškov in tako optimizirajo 
uporabo cest. 

 

Predlog spremembe 33 
Priloga III, odstavek 2, alinea 3 a (novo) 

 – ukrepi učinkovitosti javne 
administracije in storitev, ki neposredno 
izboljšujejo energetsko učinkovitost, pa 
tudi ukrepi kot so aplikacije IT v e-vladi, 
ki posredno zmanjšujejo porabo energije. 
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