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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 

výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Zmírňování poptávky po energii 

představuje jeden z pěti rozměrů strategie 

energetické unie přijaté dne 25. února 

2015. Zlepšení energetické účinnosti 

prospěje životnímu prostředí, sníží emise 

skleníkových plynů, zvýší energetickou 

bezpečnost tím, že sníží závislost na 

dovozu energie ze zemí mimo Unii, sníží 

náklady na energie pro domácnosti a 

podniky, pomůže zmírnit energetickou 

chudobu a povede ke zvýšení 

zaměstnanosti a hospodářské aktivity v 

celé ekonomice. To je v souladu se 

závazky Unie přijatými v rámci 

energetické unie a globální agendy týkající 

se změny klimatu přijaté Pařížskou 

dohodou z prosince 2015 stranami 

Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. 

(1) Zmírňování poptávky po energii 

představuje jeden z pěti rozměrů strategie 

energetické unie přijaté dne 25. února 

2015. Zlepšení energetické účinnosti 

prospěje životnímu prostředí, zlepší kvalitu 

ovzduší vzhledem k menší poptávce po 

pevných topných palivech v energeticky 

účinných budovách, zvýší zdraví občanů 

Unie snižováním znečištění ovzduší a 

vytvářením zdravého prostředí 

v uzavřených prostorách, sníží emise 

skleníkových plynů, zvýší energetickou 

bezpečnost tím, že sníží závislost na 

dovozu energie ze zemí mimo Unii, sníží 

náklady na energie pro domácnosti a 

podniky, pomůže zmírnit energetickou 

chudobu a povede ke zvýšení 

zaměstnanosti a hospodářské aktivity 

v celé ekonomice. To je v souladu se 

závazky Unie přijatými v rámci 

energetické unie a globální agendy týkající 

se změny klimatu přijaté Pařížskou 

dohodou z prosince 2015 stranami 

Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/27/EU představuje prvek 

(2) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/27/EU představuje prvek 
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pokroku směrem k energetické unii, v 

jejímž rámci by energetická účinnost měla 

být považována za samostatný zdroj 

energie. Zásada „energetická účinnost v 

první řadě“ by měla být zohledněna při 

stanovování nových pravidel pro stranu 

nabídky a jiné oblasti politiky. Komise by 

měla zajistit, aby energetická účinnost a 

reakce na straně poptávky mohly soutěžit 

za rovných podmínek s výrobní kapacitou. 

Při přijímání rozhodnutí o plánování nebo 

financování, které se týkají energetických 

systémů, se musí vždy zohlednit 

energetická účinnost. Zvyšování 

energetické účinnosti musí být realizováno 

pokaždé, když je nákladově efektivnější 

než rovnocenná řešení na straně nabídky. 

To by mělo pomoci využívat četných 

výhod energetické účinnosti pro evropskou 

společnost, zejména pro občany a podniky. 

pokroku směrem k energetické unii, v 

jejímž rámci by energetická účinnost měla 

být považována za samostatný zdroj 

energie. Zásada „energetická účinnost 

v první řadě“ by měla být zohledněna při 

stanovování nových pravidel pro stranu 

nabídky a jiné oblasti politiky a uznána 

finančními institucemi tím, že poskytnou 

příslušné finanční prostředky a nástroje. 

Komise by měla zajistit, aby energetická 

účinnost a reakce na straně poptávky 

mohly soutěžit za rovných podmínek s 

výrobní kapacitou. Při přijímání rozhodnutí 

o plánování nebo financování, které se 

týkají energetických systémů, se musí vždy 

zohlednit energetická účinnost. Zvyšování 

energetické účinnosti musí být realizováno 

pokaždé, když je nákladově efektivnější 

než rovnocenná řešení na straně nabídky. 

To by mělo pomoci využívat četných 

výhod energetické účinnosti pro evropskou 

společnost, zejména pro občany a podniky. 

__________________ __________________ 

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 

energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 

L 315, 14.11.2012, s. 1). 

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 

energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. 

L 315, 14.11.2012, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Evropská rada v říjnu 2014 

stanovila cíl energetické účinnosti pro rok 

2030 na úrovni 27 %, který bude 

přezkoumán do roku 2020, přičemž je třeba 

mít na paměti 30% cíl na úrovni Unie. V 

prosinci 2015 Evropský parlament vyzval 

Komisi, aby rovněž posoudila 

životaschopnost 40% cíle energetické 

účinnosti ve stejném časovém rámci. Je 

proto vhodné přezkoumat a následně 

(3) Evropská rada v říjnu 2014 

stanovila cíl energetické účinnosti pro rok 

2030 na úrovni 27 %, který bude 

přezkoumán do roku 2020, přičemž je třeba 

mít na paměti 30% cíl na úrovni Unie. V 

červnu 2016 Evropský parlament vyzval 

Komisi, aby na rok 2030 stanovila 

závazný cíl v oblasti energetické účinnosti 

ve výši 40 %, který bude rovněž odrážet 

potenciál nákladově účinného zvyšování 
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změnit směrnici s cílem přizpůsobit ji 

perspektivě roku 2030. 

energetické účinnosti. Je proto vhodné 

přezkoumat a následně změnit směrnici s 

cílem přizpůsobit ji perspektivě roku 2030. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Značný přebytek povolenek v 

systému Evropské unie pro obchodování s 

emisemi (ETS), způsobený hospodářským 

poklesem, přílivem mezinárodních 

uhlíkových kreditů a nadměrným 

přidělováním, měl za následek nízkou 

cenu povolenek v rámci systému ETS. 

Cena uhlíku se v dohledné budoucnosti 

pravděpodobně nezvedne na úroveň, která 

by mohla dostatečně motivovat ke 

zlepšování v oblasti úspor energie a 

obnovitelných zdrojů energie, je tedy 

nezbytné zachovat specifická opatření a 

stabilní dlouhodobý rámec na úrovni Unie 

pro investice do úspor ve spotřebě energie. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na úrovni členských států se v 

horizontu roku 2030 závazné cíle 

nestanovují. Měla by být jasně stanovena 

potřeba, aby Unie dosáhla svých cílů v 

oblasti energetické účinnosti v roce 2020 a 

2030 vyjádřených ve spotřebě primární 

energie a konečné spotřebě energie, a to ve 

formě závazného 30% cíle. Toto objasnění 

na úrovni Unie by nemělo omezovat 

členské státy, neboť je zachována jejich 

možnost stanovovat své vnitrostátní 

příspěvky na základě spotřeby primární 

energie nebo konečné spotřeby energie, 

(4) Měly by být stanoveny závazné cíle 

v horizontu roku 2030, a to jak na úrovni 

členských států, tak na úrovni Unie. Měla 

by být jasně stanovena potřeba, aby Unie 

dosáhla svých cílů v oblasti energetické 

účinnosti v roce 2020 a 2030 vyjádřených 

ve spotřebě primární energie a konečné 

spotřebě energie, a to prostřednictvím 

závazného 40% cíle v oblasti energetické 

účinnosti. Členské státy kromě toho 

vypracují své vnitrostátní energetické 

plány obsahující závazné vnitrostátní cíle, 

a to v souladu s nařízením (EU) XX 
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úspor primární energie nebo úspor v 

konečné spotřebě energie nebo energetické 

náročnosti. Členské státy by měly stanovit 

své vnitrostátní orientační příspěvky k 

energetické účinnosti při zohlednění 

skutečnosti, že spotřeba energie v Unii v 

roce 2030 nesmí být vyšší než 1 321 Mtoe 

primární energie a 987 Mtoe konečné 

spotřeby energie. To znamená, že spotřeba 

primární energie v Unii by oproti úrovním 

z roku 2005 měla být snížena o 23 % a 

konečná spotřeba energie o 17 %. Je 

nezbytné pravidelné hodnocení pokroku 

směrem k dosažení cíle Unie do roku 2030, 

které je stanoveno v legislativním návrhu o 

správě energetické unie. 

(20XX) [o správě energetické unie]. 

Objasnění na úrovni Unie by nemělo 

omezovat členské státy, neboť je 

zachována jejich možnost stanovovat své 

vnitrostátní cíle na základě spotřeby 

primární energie nebo konečné spotřeby 

energie, úspor primární energie nebo úspor 

v konečné spotřebě energie nebo 

energetické náročnosti. Členské státy by 

měly stanovit své vnitrostátní závazné cíle 

v oblasti energetické účinnosti při 

zohlednění skutečnosti, že spotřeba energie 

v Unii v roce 2030 nesmí být vyšší než 1 

132 Mtoe primární energie a 849 Mtoe 

konečné spotřeby energie. To znamená, že 

spotřeba primární energie v Unii by oproti 

úrovni z roku 2005 měla být snížena o 34 

% a konečná spotřeba energie o 31 %. Je 

nezbytné pravidelné hodnocení pokroku 

směrem k dosažení cíle Unie do roku 2030, 

které je stanoveno v legislativním návrhu o 

správě energetické unie. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) S ohledem na rámec politiky v 

oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 

by měla být povinnost úspor energie 

prodloužena na období po roce 2020. 

Prodloužení závazkového období na 

období po roce 2020 by přineslo větší 

stabilitu pro investory, a tím podpořilo 

dlouhodobé investice a dlouhodobá 

opatření v oblasti energetické účinnosti, 

jako je např. renovace budov. 

(6) S ohledem na cíle Pařížské dohody 

v oblasti dekarbonizace, na rámec politiky 

v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 

a na cíle Unie v oblasti klimatu a 

energetiky do roku 2050 by měla být 

povinnost úspor energie prodloužena na 

období po roce 2020. Prodloužení 

závazkového období prostřednictvím 

dlouhodobé vize a souvisejících 

politických opatření na období po roce 

2020 by přineslo větší stabilitu pro 

investory, a tím podpořilo dlouhodobé 

investice a dlouhodobá opatření v oblasti 

energetické účinnosti, jako je např. 

renovace budov a posun směrem k tzv. 

budovám s téměř nulovou spotřebou 

energie. Spolupráce se soukromým 

sektorem je důležitá pro posouzení toho, 
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na jakém základě je možno mobilizovat 

soukromé investice pro projekty 

energetické účinnosti.  

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Zlepšení energetické účinnosti 

rovněž příznivě ovlivní kvalitu ovzduší, 

protože vyšším počtem energeticky 

účinných budov se sníží poptávka po 

topných palivech, zejména také po 

pevných topných palivech. Opatření 

v oblasti energetické účinnosti tudíž 

přispívají ke zlepšení kvality vnitřního i 

vnějšího ovzduší a pomáhají nákladově 

efektivním způsobem dosahovat cílů 

politiky Unie v oblasti kvality ovzduší, 

zejména cílů stanovených ve směrnici 

(EU) 2016/2284 (tzv. směrnice o kvalitě 

ovzduší)1a. Snížení energetické poptávky 

v budovách by mělo být považováno za 

prvek politiky kvality ovzduší obecně, ale 

především v těch členských státech, kde je 

dosahování mezních hodnot emisí látek 

znečišťujících ovzduší stanovených na 

úrovni Unie problematické a energetická 

účinnost by mohla pomoci těchto cílů 

dosáhnout. 

 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých 

látek znečišťujících ovzduší, o změně 

směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 

2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, 

s. 1–31). 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Dlouhodobá opatření v oblasti 

energetické účinnosti budou nadále po roce 

2020 přinášet úspory energie, avšak aby 

bylo možno přispět k dalšímu cíli Unie v 

oblasti energetické účinnosti do roku 2030, 

měla by tato opatření po roce 2020 přinášet 

nové úspory. Na druhou stranu, energetické 

úspory dosažené po 31. prosinci 2020 se 

nezapočítávají do množství kumulativních 

úspor požadovaných pro období od 1. 

ledna 2014 do 31. prosince 2020. 

(8) Dlouhodobá opatření v oblasti 

energetické účinnosti budou nadále po roce 

2020 přinášet úspory energie, avšak aby 

bylo možno přispět k dalšímu cíli Unie 

v oblasti energetické účinnosti do roku 

2030 a k cílům Unie v oblasti energetiky a 

klimatu do roku 2050 v souladu 

s Pařížskou dohodou, měla by tato 

opatření po roce 2020 přinášet nové 

úspory. Na druhou stranu, energetické 

úspory dosažené po 31. prosinci 2020 se 

nezapočítávají do množství kumulativních 

úspor požadovaných pro období od 1. 

ledna 2014 do 31. prosince 2020. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Úspory energie vyplývající z 

provádění právních předpisů Unie 

nemohou být uplatněny, pokud dané 

opatření nepřesahuje minimální 

požadavky vyžadované danými právními 

předpisy Unie, ať již stanovením 

ambicióznějších požadavků v oblasti 

energetické účinnosti na vnitrostátní úrovni 

nebo vyšší mírou provádění opatření. Za 

účelem uznání, že renovace budov je 

zásadním a dlouhodobým prvkem při 

zvyšování úspor energie, je nezbytné 

objasnit, že všechny úspory energie 

pocházející z opatření podporujících 

renovaci stávajících budov mohou být 

uplatněny pouze tehdy, pokud doplňují 

vývoj, ke kterému by došlo bez existence 

politického opatření, a pokud členský stát 

prokáže, že povinná, zúčastněná nebo 

pověřená strana skutečně přispěla k 

dosažení úspor uplatňovaných z daného 

opatření. 

(10) Úspory energie vyplývající 

z provádění právních předpisů Unie mohou 

být uplatněny pouze tehdy, pokud vyplývají 

z nových politických opatření zavedených 

po 31. prosinci 2020, případně z 

politických opatření zavedených dříve za 

předpokladu, že lze prokázat, že uvedená 

opatření vedou k novým individuálním 

opatřením, která budou přijata po 

31. prosinci 2020 a přinesou nové úspory; 

a že dané opatření přesahuje minimální 

požadavky vyžadované danými právními 

předpisy Unie, ať již stanovením 

ambicióznějších požadavků v oblasti 

energetické účinnosti na vnitrostátní úrovni 

nebo vyšší mírou provádění opatření. 

Budovy představují značný potenciál pro 

další zvyšování energetické účinnosti a 
renovace budov je zásadním a 

dlouhodobým prvkem při zvyšování úspor 

energie, jehož urychlení je nutné 

vzhledem k poměrně krátkému období, jež 

zbývá pro obnovení stávajícího fondu 
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budov. Je nezbytné objasnit, že všechny 

úspory energie pocházející z opatření 

podporujících renovaci stávajících budov 

mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud 

doplňují vývoj, ke kterému by došlo bez 

existence politického opatření, a pokud 

členský stát prokáže, že povinná, 

zúčastněná nebo pověřená strana skutečně 

přispěla k dosažení úspor uplatňovaných 

z daného opatření. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Účinné hospodaření s vodou může 

významně přispět k úsporám energie. 

Vodárenský průmysl spotřebovává téměř 

3,5 % elektřiny v Unii1a. Úprava a 

doprava vody pomocí systémů čerpadel a 

tlakových zařízení poháněných 

elektromotory spotřebuje mnoho energie. 

Poptávka po vodě, zejména ve městech, se 

do roku 2040 zvýší podle odhadů o 25 %. 

Úniky vody zároveň představují 24 % 

celkového množství vody spotřebované v 

Evropě, což přináší kromě ztráty vody i 

energetické ztráty. Veškerá opatření 

směřující k účinnějšímu hospodaření s 

vodou a k omezení spotřeby vody by tak 

přispěla k realizaci cíle Unie v oblasti 

energetické účinnosti. 

 _______________ 

 1a Světový energetický přehled 2016, 

Mezinárodní energetická agentura, 2016 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10b) Průmyslové odvětví je v Evropě 

největším spotřebitelem vody, jeho podíl 

tvoří 44 %1a. Používání chytrých 

technologií a postupů hospodaření s 

vodou by mohlo přinést významné úspory 

energie a posílit tak konkurenceschopnost 

podniků. Totéž platí pro města, v nichž 

náklady na vodu činí 30 až 50 % účtu obcí 

za elektřinu. 

 ________________ 

 1a Pracovní dokument útvarů Komise 

„Zemědělství a udržitelné nakládání s 

vodou v EU“ ze dne 28. dubna 2017 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Ze zlepšení energetické účinnosti 

budov by měli mít prospěch zejména 

spotřebitelé zasažení energetickou 

chudobou. Členské státy již mohou 

vyžadovat po povinných stranách, aby do 

opatření na úsporu energie zahrnuly 

sociální cíle, ve vztahu k energetické 

chudobě, a tato možnost by nyní měla být 

rozšířena o alternativní opatření a 

přeměněna na povinnost, přičemž by 

členským státům měla být ponechána plná 

flexibilita, pokud jde o velikost, oblast 

působnosti a obsah takových opatření. V 

souladu s článkem 9 Smlouvy o fungování 

Evropské unie by politiky EU v oblasti 

energetické účinnosti měly být inklusivní, 

a tím by i měly zajišťovat dostupnost 

opatření na úsporu energie pro energeticky 

chudé spotřebitele. 

(12) Je třeba zajistit, aby ze zlepšení 

energetické účinnosti budov měli prospěch 

zejména spotřebitelé s nízkými příjmy 

ohrožení energetickou chudobou. Členské 

státy již mohou vyžadovat po povinných 

stranách, aby do opatření na úsporu energie 

zahrnuly sociální cíle, ve vztahu k 

energetické chudobě, a tato možnost by 

nyní měla být rozšířena o alternativní 

opatření, posílena tak, aby mohla 

požadovat prioritní provedení významné 

části těchto opatření, a přeměněna na 

povinnost, přičemž by členským státům 

měla být ponechána plná flexibilita, pokud 

jde o velikost, oblast působnosti a obsah 

takových opatření. V souladu s článkem 9 

Smlouvy o fungování Evropské unie by 

politiky EU v oblasti energetické účinnosti 

měly být inklusivní, a tím by i měly 

zajišťovat dostupnost opatření na úsporu 

energie pro energeticky chudé spotřebitele. 

Za tímto účelem je třeba energetickou 

chudobu řádně definovat, monitorovat 
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provádění opatření ze strany členských 

států a dotyčné systémy doplnit o 

odpovídající finanční nástroje. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Vzhledem k tomu, že přibližně 50 

milionů domácností v Unii je zasaženo 

energetickou chudobou, musí být opatření 

v oblasti energetické účinnosti těžištěm 

veškerých nákladově efektivních strategií 

na řešení energetické chudoby a 

zranitelnosti spotřebitelů, přičemž tato 

opatření doplňují politiky sociálního 

zabezpečení na úrovni členských států. 

Odůvodnění 

Opatření v oblasti energetické účinnosti se musí zaměřit na osoby, které čelí riziku 

energetické chudoby a které nebudou mít prostředky k uskutečnění nezbytných investic. 

Investice do domácností, které jsou vystaveny riziku energetické chudoby, však přinesou těmto 

domácnostem a širší společnosti značné výhody. 
 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Všichni spotřebitelé by měli být s 

to v maximální míře těžit z výhod, jež 

přináší prováděná opatření energetické 

účinnosti, i vzhledem k tomu, že všechny 

náklady, doby splácení a výhody budou 

plně transparentní. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12c) V souladu s cíli COP21 (Pařížskou 

dohodou) bude muset fond budov v Unii 

dosáhnout do roku 2050 tzv. téměř nulové 

spotřeby energie budov. Současná míra 

renovace budov je nedostatečná, přičemž 

obzvláště obtížné je dosáhnout renovace v 

případě budov vlastněných nebo 

obývaných občany s nízkými příjmy 

ohroženými energetickou chudobou. 

Proto jsou mimořádně důležitá opatření 

stanovená v článcích 7, 7a a 7b. 

Odůvodnění 

Opatření v oblasti energetické účinnosti se musí zaměřit na osoby, které čelí riziku 

energetické chudoby a které nebudou mít prostředky k uskutečnění nezbytných investic. 

Investice do domácností, které jsou vystaveny riziku energetické chudoby, však přinesou těmto 

domácnostem a širší společnosti značné výhody. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Energie vyrobená technologiemi 

obnovitelných zdrojů energie na budovách 

nebo uvnitř budov snižuje množství 

dodávané fosilní energie. Snížení spotřeby 

energie a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví 

stavebnictví jsou významnými opatřeními 

ke snížení energetické závislosti Unie a 

emisí skleníkových plynů, a to zejména s 

ohledem na ambiciózní cíle v oblasti 

klimatu a energetiky stanovené pro rok 

2030, jakož i na globální závazek přijatý na 

konferenci smluvních stran Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), 

která se konala v Paříži v prosinci 2015. 

Členské státy by proto měly být schopny 

zohlednit určité množství energie z 

obnovitelných zdrojů vyrobené na 

budovách nebo uvnitř budov pro vlastní 

(13) Energie vyrobená technologiemi 

obnovitelných zdrojů energie na budovách 

nebo uvnitř budov snižuje množství 

dodávané fosilní energie. Snížení spotřeby 

energie a využívání energie 

z obnovitelných zdrojů v odvětví 

stavebnictví jsou významnými opatřeními 

ke snížení energetické závislosti Unie a 

emisí skleníkových plynů, a to zejména 

s ohledem na ambiciózní cíle v oblasti 

klimatu a energetiky stanovené pro rok 

2030, jakož i na globální závazek přijatý na 

konferenci smluvních stran Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu (COP21), 

která se konala v Paříži v prosinci 2015, 

v němž se stanoví, že by se měl udržet 

nárůst průměrné globální teploty výrazně 

pod hranicí 2 °C a měla by být vyvíjena 

snaha o to, aby nárůst teploty nepřekročil 
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potřebu za účelem splnění svých 

požadavků v oblasti energetické účinnosti. 

Členským státům by mělo být umožněno 

pro tento účel používat metody výpočtu 

stanovené ve směrnici 2010/31/EU. 

1,5 °C. Členské státy by proto měly 

přijmout ambiciózní dlouhodobé strategie 

renovací v souladu s článkem 2a směrnice 
2010/31/EU v platném znění, a to s cílem 

dospět k tomu, aby do roku 2050 byly 

všechny budovy vysoce energeticky 

účinné, s téměř nulovou spotřebou 

energie a aby zbývající energetické 

potřeby byly pokryty energií 

z obnovitelných zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Jako součást opatření uvedených ve 

sdělení Komise o nové politice pro 

spotřebitele energie v souvislosti s 

energetickou unií a strategií pro vytápění a 

chlazení musí být posílena minimální práva 

spotřebitelů na jasné a včasné informace o 

jejich spotřebě energie. Články 9 až 11 a 

příloha VII směrnice 2012/27/EU by měly 

být změněny, aby poskytovaly častou a 

rozšířenou zpětnou vazbu o spotřebě 

energie. Mělo by být rovněž objasněno, že 

práva týkající se vyúčtování a informací o 

vyúčtování se vztahují na spotřebitele 

vytápění, chlazení a teplé vody 

dodávaných z centrálního zdroje, i když 

nemají přímý, individuální smluvní vztah s 

dodavatelem energie. Proto by se pro účely 

těchto ustanovení pod pojmem „konečný 

uživatel“ měli rozumět koneční zákazníci 

nakupující vytápění, chlazení nebo teplou 

vodu pro vlastní potřebu, jakož i uživatelé 

v jednotlivých jednotkách budov s více 

bytovými jednotkami nebo víceúčelových 

budov, kde jsou tyto jednotky zásobovány 

z centrálního zdroje. Pojem „dílčí měření“ 

by měl odkazovat na měření spotřeby v 

jednotlivých jednotkách takových budov. 

Od 1. ledna 2020 musí být nově 

instalované měřiče tepla a indikátory pro 

rozdělování nákladů na vytápění dálkově 

(14) Jako součást opatření uvedených ve 

sdělení Komise o nové politice pro 

spotřebitele energie v souvislosti s 

energetickou unií a strategií pro vytápění a 

chlazení musí být posílena minimální práva 

spotřebitelů na jasné a včasné informace o 

jejich spotřebě energie. Články 9 až 11 a 

příloha VII směrnice 2012/27/EU by měly 

být změněny s cílem optimalizovat 

využívání energie spotřebiteli, aby 

poskytovaly časté a lepší informace a 

zpětnou vazbu o spotřebě energie, pokud je 

to s ohledem na instalovaná měřicí 

zařízení technicky proveditelné a 

nákladově efektivní. Mělo by být rovněž 

objasněno, že práva týkající se vyúčtování 

a informací o vyúčtování či o spotřebě se 

vztahují na spotřebitele vytápění, chlazení 

a teplé vody dodávaných z centrálního 

zdroje, i když nemají přímý, individuální 

smluvní vztah s dodavatelem energie. 

Definici pojmu „konečný zákazník“ lze 

chápat tak, že zahrnuje pouze fyzické 

nebo právnické osoby nakupující energii 

na základě přímé, individuální smlouvy 

s dodavatelem energie. Pojem „konečný 

uživatel“ by měl odkazovat na širší 

skupinu spotřebitelů. Pojem „konečný 

uživatel“ by vedle konečných zákazníků 

nakupujících vytápění, chlazení či teplou 
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odečitatelné za účelem zajištění nákladově 

efektivního, častého poskytování informací 

o spotřebě. Nový článek 9a se má tedy 

použít pouze na vytápění, chlazení a teplou 

vodu dodávané z centrálního zdroje. 

vodu pro vlastní potřebu měl zahrnovat 

rovněž uživatele jednotlivých jednotek 

budov s více bytovými jednotkami nebo 

víceúčelových budov, pokud jsou tyto 

jednotky zásobovány z centrálního zdroje a 

pokud uživatelé nemají přímou nebo 

individuální smlouvu s dodavatelem 

energie. Od 1. ledna 2020 musí být nově 

instalované měřiče tepla a indikátory pro 

rozdělování nákladů na vytápění dálkově 

odečitatelné za účelem zajištění nákladově 

efektivního, častého poskytování informací 

o spotřebě. Nový článek 9a se má tedy 

použít pouze na vytápění, chlazení a teplou 

vodu dodávané z centrálního zdroje. 

Členské státy by měly mít možnost 

rozhodovat o nejvhodnějším pojetí 

podrobných opatření pro poskytování 

časté a lepší zpětné vazby o spotřebě 

energie obyvatelům jednotlivých jednotek 

v budovách s více byty nebo ve 

víceúčelových budovách, v nichž jsou 

vytápění, chlazení či teplá voda dodávány 

z centrálního zdroje. Pojem „dílčí měření“ 

by měl odkazovat na měření spotřeby v 

jednotlivých jednotkách takových budov. 

To, zda je dílčí měření nákladově 

efektivní, či nikoliv, závisí na tom, zda 

jsou související náklady ve vztahu 

k potenciálním úsporám energie 

přiměřené.  

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14 a) Vzhledem k těmto novým 

požadavkům by členské státy měly vzít 

v úvahu, že si inovace a nové technologie 

žádají posílení investic do vzdělávání a 

dovedností, které jsou nezbytné pro 

úspěšné zavádění těchto technologií a k 

tomu, aby bylo občanům i podnikům 

umožněno přispět ke splnění cílů v oblasti 

energetické účinnosti stanovených Komisí 
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nebo členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Některá ustanovení článku 15 

směrnice 2012/27/EU týkající se přeměny, 

přenosu nebo přepravy a distribuce energie 

by měla být zrušena. Přezkum acquis v 

oblasti energetiky může vést k tomu, že 

povinnosti členských států podle různých 

aktů souvisejících s energetikou budou 

strukturovány různě. Tato restrukturalizace 

by neměla mít vliv na povinnost členských 

států dodržovat podstatné požadavky 

směrnice 2012/27/EU, které mohou být 

úplně nebo částečně opětovně zavedeny v 

jiných právních aktech. 

(15) Některá ustanovení článku 15 

směrnice 2012/27/EU týkající se přeměny, 

přenosu nebo přepravy a distribuce energie 

by měla být sladěna s příslušnými 

ustanoveními týkajícími se trhu 

s elektřinou. Přezkum acquis v oblasti 

energetiky může vést k tomu, že povinnosti 

členských států podle různých aktů 

souvisejících s energetikou budou 

strukturovány různě. Tato restrukturalizace 

by neměla mít vliv na povinnost členských 

států dodržovat podstatné požadavky 

směrnice 2012/27/EU. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Za účelem posouzení účinnosti 

směrnice 2012/27/EU by měl být zaveden 

požadavek na celkovou revizi směrnice a 

předložení zprávy Evropskému 

parlamentu a Radě do 28. února 2024. 

(18) Právní předpisy v oblasti 

energetiky a klimatu jsou komplementární 

a měly by se navzájem posilovat. Proto by 

v rámci plnění závazků stanovených 

Pařížskou dohodou měla Komise do šesti 

měsíců od globálního přezkumu 

UNFCCC v roce 2023 a v souladu 

s postupem pro přezkum nařízení o správě 

[ ] provést celkovou revizi směrnice 

2012/27/EU a předložit Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu posuzující 
celkovou účinnost směrnice 2012/27/EU a 

potřebu upravit politiku Unie v oblasti 

energetické účinnosti podle cílů Pařížské 

dohody. Takovýto přezkum a zpráva by 

poté měly být vyhotovovány v rámci 
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následných globálních přezkumů. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tato směrnice zavádí společný 

rámec opatření na podporu energetické 

účinnosti v Unii s cílem zajistit do roku 

2020 splnění hlavních 20% cílů a do roku 

2030 hlavních 30% závazných cílů Unie 

pro energetickou účinnost a vytvořit 

podmínky pro další zvyšování energetické 

účinnosti i po těchto datech. Směrnice 

stanoví pravidla zaměřená na odstranění 

překážek na trhu s energií a překonání 

některých nedokonalostí trhu, jež brání 

účinnosti při dodávkách a využívání 

energie, a stanoví zavedení orientačních 

vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 

příspěvků do roku 2020 a 2030.“; 

1. Tato směrnice zavádí společný 

rámec opatření na podporu energetické 

účinnosti v Unii s cílem zajistit do roku 

2020 splnění hlavních cílů Unie ve výši 20 

% a do roku 2030 závazných hlavních cílů 

Unie ve výši 40 % pro energetickou 

účinnost a vytváří podmínky pro další 

zvyšování energetické účinnosti i po těchto 

datech v souladu s dříve stanovenými 

dlouhodobými cíli a závazky v oblasti 

energetiky přijatými v rámci energetické 

unie i s globálním klimatickým cílem 

podle Pařížské dohody. Směrnice stanoví 

pravidla zaměřená na odstranění překážek 

na trhu s energií a překonání selhání trhu, 

jež brání účinnosti při dodávkách a 

využívání energie, a souvisí se zásadou 

Unie učinit z energetické účinnosti 

prvořadou záležitost, což přinese četné 

výhody pro oblast klimatu a pro občany a 

podniky v Unii. Směrnice dále stanoví 

zavedení vnitrostátních cílů energetické 

účinnosti do roku 2020 a závazných 

vnitrostátních cílů a příspěvků v oblasti 

energetické účinnosti do roku 2030. 

 S cílem mobilizovat soukromé 

financování pro opatření energetické 

účinnosti a energetické renovace zahájí 

Komise dialog s veřejnými a soukromými 

finančními institucemi, aby tak mohla 

vytyčit možné politické mechanismy. 

Vzhledem k velkému potenciálu pro 

zvyšování energetické účinnosti v odvětví 

budov se zváží zejména investice v tomto 

odvětví, s primárním zaměřením na 

obytné budovy obývané domácnostmi 
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s nízkými příjmy ohroženými energetickou 

chudobou. Kromě toho by Komise měla 

zvážit možnosti, jak by mohly být malé 

projekty sdruženy do větších, aby byly 

investice do projektů energetické 

účinnosti pro investory finančně 

zajímavější a proveditelnější. Komise 

poskytne členským státům pokyny, jak 

uvolnit soukromé investice, a to nejpozději 

do 1. ledna 2019. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V článku 2 se doplňuje nový bod 

8a, který zní: 

 8a.  „veřejným orgánem“ vládní nebo 

jiný orgán veřejné správy na vnitrostátní, 

regionální nebo místní úrovni, včetně 

nemocnic a zdravotnických zařízení, 

budov vzdělávacích institucí a sociálního 

bydlení; 

 

Pozměňovací návrh 23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2012/27/EU 

Článek 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 3 Článek 3 

Cíle energetické účinnosti Cíle energetické účinnosti 

1.  Každý členský stát stanoví 

orientační vnitrostátní cíl energetické 

účinnosti do roku 2020 na základě spotřeby 

primární energie nebo konečné spotřeby 

energie, úspor primární energie nebo úspor 

1.  Každý členský stát stanoví 

orientační vnitrostátní cíl energetické 

účinnosti do roku 2020 a závazný 

vnitrostátní cíl energetické účinnosti do 

roku 2030 na základě spotřeby primární 
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v konečné spotřebě energie nebo 

energetické náročnosti. Členské státy 

oznámí tyto cíle Komisi v souladu s čl. 24 

odst. 1 a částí 1 přílohy XIV. Současně 

vyjádří tyto cíle jako absolutní úroveň 

spotřeby primární energie a konečné 

spotřeby energie v roce 2020, přičemž 

vysvětlí, jak a na základě jakých údajů 

byly tyto údaje vypočteny.  

energie nebo konečné spotřeby energie, 

úspor primární energie nebo úspor v 

konečné spotřebě energie nebo energetické 

náročnosti. Členské státy oznámí tyto cíle 

Komisi v souladu s čl. 24 odst. 1 a částí 1 

přílohy XIV. Současně vyjádří tyto cíle 

jako absolutní úroveň spotřeby primární 

energie a konečné spotřeby energie v roce 

2020, přičemž vysvětlí, jak a na základě 

jakých údajů byly tyto údaje vypočteny.  

Při stanovování těchto cílů členské státy 

vezmou v úvahu:  

Při stanovování těchto cílů členské státy 

vezmou v úvahu:  

a) skutečnost, že v roce 2020 nesmí 

být spotřeba primární energie v Unii vyšší 

než 1 483 Mtoe nebo konečná spotřeba 

energie vyšší než 1 086 Mtoe; 

a) skutečnost, že v roce 2020 nesmí 

být spotřeba primární energie v Unii vyšší 

než 1 483 Mtoe nebo konečná spotřeba 

energie vyšší než 1 086 Mtoe;  

b) opatření stanovená touto směrnicí; b) opatření stanovená touto směrnicí;  

c) opatření přijatá k dosažení 

vnitrostátních cílů úspory energie přijatých 

podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES a 

c) opatření přijatá k dosažení 

vnitrostátních cílů úspory energie přijatých 

podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES a  

d) další opatření na podporu 

energetické účinnosti v členských státech a 

na úrovni Unie. 

d) další opatření na podporu 

energetické účinnosti v členských státech a 

na úrovni Unie. 

Při stanovování těchto cílů mohou členské 

státy rovněž zohlednit vnitrostátní 

okolnosti ovlivňující spotřebu primární 

energie, jako jsou:  

Při stanovování těchto cílů mohou členské 

státy rovněž zohlednit vnitrostátní 

okolnosti ovlivňující spotřebu primární 

energie, jako jsou:  

a) nevyužité nákladově efektivní 

možnosti úspor energie;  

a) nevyužité nákladově efektivní 

možnosti úspor energie;  

b) vývoj a prognóza HDP;  b) vývoj a prognóza HDP;  

c) změny v oblasti dovozu a vývozu 

energie;  

c) změny v oblasti dovozu a vývozu 

energie; 

 ca) technický vývoj, který může 

usnadnit proveditelnost cílů; 

d) rozvoj všech obnovitelných zdrojů 

energie, jaderná energie, zachycování a 

ukládání CO2 a 

d) rozvoj všech obnovitelných zdrojů 

energie, jaderná energie, zachycování a 

ukládání CO2 a 

 da) Pařížskou dohodu z prosince 2015, 

která požaduje, aby Unie a členské státy 

omezily nárůst průměrné globální teploty 

výrazně pod úroveň 2°C a pokud možno 

nejvýše na 1,5°C; a dále 

 db) cíle Unie v oblasti klimatu a 



 

AD\1134684CS.docx 19/51 PE604.565v03-00 

 CS 

energetiky do roku 2050; 

e) včasná opatření. e) včasná opatření. 

2. Komise do 30. června 2014 přezkoumá 

dosažený pokrok a pravděpodobnost, že 

Unie v roce 2020 dosáhne spotřeby 

primární energie nejvýše 1 483 Mtoe a 

konečné spotřeby energie nejvýše 1 086 

Mtoe. 

2. Komise do 30. června 2014 přezkoumá 

dosažený pokrok a pravděpodobnost, že 

Unie v roce 2020 dosáhne spotřeby 

primární energie nejvýše 1 483 Mtoe a 

konečné spotřeby energie nejvýše 1 086 

Mtoe. 

3. Při provádění přezkumu uvedeného v 

odstavci 2 Komise:  

3. Při provádění přezkumu uvedeného v 

odstavci 2 Komise:  

a) sečte vnitrostátní orientační cíle 

energetické účinnosti oznámené členskými 

státy;  

a) sečte vnitrostátní cíle energetické 

účinnosti oznámené členskými státy;  

b) posoudí, zda lze součet těchto cílů 

považovat za spolehlivý ukazatel toho, že 

Unie jako celek směřuje ke splnění cíle, 

přičemž zohlední hodnocení v první 

výroční zprávě v souladu s čl. 24 odst. 1 a 

hodnocení vnitrostátních akčních plánů 

energetické účinnosti v souladu s čl. 24 

odst. 2;  

b) posoudí, zda lze součet těchto cílů 

považovat na základě objektivních a 

nediskriminačních kritérií za spolehlivý a 

realistický ukazatel toho, že Unie jako 

celek směřuje ke splnění cíle, přičemž 

zohlední hodnocení v první výroční zprávě 

v souladu s čl. 24 odst. 1 a hodnocení 

vnitrostátních akčních plánů energetické 

účinnosti v souladu s čl. 24 odst. 2; 

c) zohlední doplňující analýzu 

vyplývající z: 

c) zohlední doplňující analýzu 

vyplývající z: 

i) posouzení pokroku ve spotřebě 

energie a ve spotřebě energie ve vztahu k 

hospodářské činnosti na úrovni Unie, 

včetně pokroku v účinnosti při dodávkách 

energie v členských státech, které stanovily 

své vnitrostátní orientační cíle na základě 

konečné spotřeby energie nebo úspor v 

konečné spotřebě energie, včetně pokroku 

dosaženého na základě dodržování kapitoly 

III této směrnice těmito členskými státy;  

i) posouzení pokroku ve spotřebě 

energie a ve spotřebě energie ve vztahu k 

hospodářské činnosti na úrovni Unie, 

včetně pokroku v účinnosti při dodávkách 

energie v členských státech, které stanovily 

své vnitrostátní orientační cíle na základě 

konečné spotřeby energie nebo úspor v 

konečné spotřebě energie, včetně pokroku 

dosaženého na základě dodržování kapitoly 

III této směrnice těmito členskými státy;  

ii) výsledků modelování v souvislosti 

s budoucími tendencemi ve spotřebě 

energie na úrovni Unie; 

ii) výsledků modelování v souvislosti 

s budoucími tendencemi ve spotřebě 

energie na úrovni Unie; 

d)  porovná výsledky podle písmen a) 

až c) s objemem spotřeby energie, který by 

byl zapotřebí, aby bylo v roce 2020 

dosaženo spotřeby primární energie 

nejvýše 1 483 Mtoe nebo konečné spotřeby 

energie nejvýše 1 086 Mtoe. 

d)  porovná výsledky podle písmen a) 

až c) s objemem spotřeby energie, který by 

byl zapotřebí, aby bylo v roce 2020 

dosaženo spotřeby primární energie 

nejvýše 1 483 Mtoe nebo konečné spotřeby 

energie nejvýše 1 086 Mtoe. 

4. Každý členský stát stanoví orientační 4. Každý členský stát určí s využitím 
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vnitrostátní příspěvky k energetické 

účinnosti k dosažení cíle Unie do roku 

2030 uvedeného v čl. 1 odst. 1 v souladu s 

články [4] a [6] nařízení (EU) XX/20XX 

[správa energické unie]. Při stanovování 

těchto příspěvků členské státy zohlední, že 

v roce 2030 nesmí být v Unii spotřeba 

primární energie vyšší než 1 321 Mtoe 

nebo konečná spotřeba energie vyšší než 

987 Mtoe. Členské státy oznámí tyto 

příspěvky Komisi jako součást svých 

integrovaných vnitrostátních energetických 

a klimatických plánů v souladu s postupem 

podle článků [3] a [7] až [11] nařízení (EU) 

XX/20XX [správa energetické unie]“.; 

přístupu zdola nahoru technický a 

ekonomický potenciál pro zvyšování 
energetické účinnosti v jednotlivých 

odvětvích, včetně toho, jak konkrétní 

opatření na úrovni politiky ve všech fázích 

energetického systému, od dodávky, 

přenosu nebo přepravy a distribuce až po 

spotřebu energie u konečných zákazníků 

umožní dosažení závazných vnitrostátních 

cílů v oblasti energetické účinnosti, které 

jsou v souladu s cílem Unie pro rok 2030 

uvedeným v čl. 1 odst. 1 v souladu s články 

[4] a [6] nařízení (EU) XX/20XX [správa 

energetické unie]. Při stanovování těchto 

cílů členské státy zohlední, že v roce 2030 

nesmí být v Unii spotřeba primární energie 

vyšší než 1 132 Mtoe nebo konečná 

spotřeba energie vyšší než 849 Mtoe. 

Členské státy oznámí své vnitrostátní cíle 

Komisi jako součást svých integrovaných 

vnitrostátních energetických a 

klimatických plánů v souladu s postupem 

podle článků [3] a [7] až [11] nařízení (EU) 

XX/20XX [správa energetické unie]. 

Členské státy rovněž každý rok informují 

Komisi o pokroku směrem k dosažení 

svých cílů. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

Článek 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a. Článek 5 se nahrazuje tímto: 

„Článek 5 „Článek 5 

Příkladná úloha budov veřejných subjektů Příkladná úloha budov veřejných subjektů 

1. Aniž je dotčen článek 7 směrnice 

2010/31/EU, každý členský stát zajistí, aby 

byla počínaje 1. lednem 2014 každoročně 

renovována 3 % celkové podlahové plochy 

vytápěných nebo chlazených budov ve 

vlastnictví a v užívání jeho ústředních 

1. Aniž je dotčen článek 7 směrnice 

2010/31/EU, každý členský stát zajistí, aby 

byla počínaje 1. lednem 2014 každoročně 

renovována 3 % celkové podlahové plochy 

vytápěných nebo chlazených budov ve 

vlastnictví a v užívání jeho ústředních 
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vládních institucí s cílem splnit alespoň 

minimální požadavky na energetickou 

náročnost, které stanovil na základě článku 

4 směrnice 2010/31/EU. 

vládních institucí s cílem splnit alespoň 

minimální požadavky na energetickou 

náročnost, které stanovil na základě článku 

4 směrnice 2010/31/EU. Počínaje 1. 

lednem 2021 se tento odstavec vztahuje na 

všechny vytápěné nebo chlazené budovy 

ve vlastnictví a v užívání veřejných 

orgánů, s náležitým ohledem na jejich 

příslušné pravomoci a správní 

uspořádání. 

Tento 3% podíl se vypočte z celkové 

podlahové plochy budov s celkovou 

užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve 

vlastnictví a v užívání ústředních vládních 

institucí dotyčného členského státu, které k 

1. lednu každého roku nesplňují minimální 

vnitrostátní požadavky na energetickou 

náročnost stanovené podle článku 4 

směrnice 2010/31/EU. Uvedená prahová 

hodnota se od 9. července 2015 sníží na 

250 m2. 

Tento 3% podíl se vypočte z celkové 

podlahové plochy budov s celkovou 

užitnou podlahovou plochou nad 500 m2 ve 

vlastnictví a v užívání ústředních vládních 

institucí dotyčného členského státu, které k 

1. lednu každého roku nesplňují minimální 

vnitrostátní požadavky na energetickou 

náročnost stanovené podle článku 4 

směrnice 2010/31/EU.  Uvedená prahová 

hodnota se od 9. července 2015 sníží na 

250 m2 a počínaje 1. lednem 2021 se 

vztahuje na budovy ve vlastnictví a v 

užívání veřejných orgánů, s náležitým 

ohledem na jejich příslušné pravomoci a 

správní uspořádání. 

V případě, že členský stát požaduje, aby se 

povinnost každoročně renovovat 3 % 

celkové podlahové plochy rozšířila na 

podlahovou plochu budov vlastněných a 

užívaných správními útvary na úrovni 

nižší, než jsou ústřední vládní instituce, 

vypočte se 3% podíl z celkové podlahové 

plochy budov s celkovou užitnou plochou 

nad 500 m2, a následně od 9. července 

2015 nad 250 m2, ve vlastnictví a v užívání 

ústředních vládních institucí a těchto 

správních útvarů dotyčného členského 

státu, které k 1. lednu každého roku 

nesplňují minimální vnitrostátní 

požadavky na energetickou náročnost 

stanovené podle článku 4 směrnice 

2010/31/EU. 

 

Při provádění opatření k rozsáhlé renovaci 

budov ústředních vládních institucí v 

souladu s prvním pododstavcem se členské 

státy mohou rozhodnout, že vezmou v 

úvahu budovu jako celek, včetně 

obvodového pláště, zařízení, provozu a 

Při provádění opatření k rozsáhlé renovaci 

budov veřejných orgánů v souladu s 

prvním pododstavcem se členské státy 

mohou rozhodnout, že vezmou v úvahu 

budovu jako celek, včetně obvodového 
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údržby. pláště, zařízení, provozu a údržby. 

Členské státy v případech, kdy je to 

nákladově efektivní a technicky 

proveditelné, vyžadují, aby prioritou z 

hlediska opatření v zájmu energetické 

účinnosti byly budovy ústředních vládních 

institucí s nejvyšší energetickou 

náročností. 

Členské státy v případech, kdy je to 

nákladově efektivní a technicky 

proveditelné, vyžadují, aby prioritou 

z hlediska opatření v zájmu energetické 

účinnosti byly budovy veřejných orgánů 

s nejvyšší energetickou náročností. 

2. Členské státy mohou rozhodnout, 

že nestanoví nebo nebudou uplatňovat 

požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto 

kategorií budov: 

2. Členské státy mohou rozhodnout, 

že nestanoví nebo nebudou uplatňovat 

požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto 

kategorií budov: 

a)  budovy úředně chráněné jako 

součást vymezeného prostředí nebo 

vzhledem k jejich zvláštní architektonické 

nebo historické hodnotě, pokud by splnění 

některých požadavků na minimální 

energetickou náročnost nepřijatelně 

změnilo jejich charakter nebo vzhled; 

a)  budovy úředně chráněné jako 

součást vymezeného prostředí nebo 

vzhledem k jejich zvláštní architektonické 

nebo historické hodnotě, pokud by splnění 

některých požadavků na minimální 

energetickou náročnost nepřijatelně 

změnilo jejich charakter nebo vzhled; 

b)  budovy ve vlastnictví ozbrojených 

sil nebo ústředních vládních institucí, které 

slouží účelům národní obrany, s výjimkou 

jednotlivých obytných nebo kancelářských 

budov pro ozbrojené síly a další 

zaměstnance orgánů národní obrany; 

b)  budovy ve vlastnictví ozbrojených 

sil nebo ústředních vládních institucí, které 

slouží účelům národní obrany, s výjimkou 

jednotlivých obytných nebo kancelářských 

budov pro ozbrojené síly a další 

zaměstnance orgánů národní obrany; 

c)  budovy užívané pro bohoslužby a 

náboženské účely. 

c)  budovy užívané pro bohoslužby a 

náboženské účely. 

3. Renovuje-li členský stát v daném 

roce více než 3 % celkové podlahové 

plochy budov ústředních vládních institucí, 

může započítat nadbytek do ročního podílu 

renovace v jakémkoliv ze tří předchozích 

nebo následujících let. 

3. Renovuje-li členský stát v daném 

roce více než 3 % celkové podlahové 

plochy budov ústředních vládních institucí, 

může započítat nadbytek do ročního podílu 

renovace v jakémkoliv ze tří předchozích 

nebo následujících let. 

4. Členské státy mohou do ročního 

podílu renovace budov ústředních 

vládních institucí započítat nové budovy v 

jejich užívání a vlastnictví, které jsou 

náhradami konkrétních budov ústředních 

vládních institucí zbořených v předchozích 

dvou letech, nebo budov, které byly 

prodány, zbořeny či vyjmuty z užívání v 

předchozích dvou letech z důvodu 

intenzivnějšího využívání jiných budov. 

4. Členské státy mohou do ročního 

podílu renovace budov veřejných orgánů 

započítat nové budovy v jejich užívání a 

vlastnictví, které jsou náhradami 

konkrétních budov veřejných orgánů 

zbořených v předchozích dvou letech, nebo 

budov, které byly prodány, zbořeny či 

vyjmuty z užívání v předchozích dvou 

letech z důvodu intenzivnějšího využívání 

jiných budov. 

5. Pro účely odstavce 1 členské státy 

do 31. prosince 2013 vypracují a zpřístupní 

5. Pro účely odstavce 1 členské státy 

do 31. prosince 2013 vypracují a zpřístupní 



 

AD\1134684CS.docx 23/51 PE604.565v03-00 

 CS 

veřejnosti soupis vytápěných nebo 

chlazených budov ústředních vládních 

institucí s celkovou užitnou podlahovou 

plochou nad 500 m2, a následně od 9. 

července 2015 nad 250 m2, kromě budov 

vyňatých na základě odstavce 2.  Soupis 

obsahuje tyto údaje: 

veřejnosti soupis vytápěných nebo 

chlazených budov veřejných orgánů s 

celkovou užitnou podlahovou plochou nad 

500 m2, a následně od 9. července 2015 

nad 250 m2, kromě budov vyňatých na 

základě odstavce 2. Soupis obsahuje tyto 

údaje: 

a)  podlahovou plochu v m2; a dále a)  podlahovou plochu v m2; a dále 

b)  energetickou náročnost každé 

budovy či příslušné energetické údaje. 

b)  energetickou náročnost každé 

budovy; 

 c)  skutečnou naměřenou spotřebu 

energie; 

6. Aniž je dotčen článek 7 směrnice 

2010/31/EU, mohou členské státy zvolit k 

odstavcům 1 až 5 tohoto článku 

alternativní přístup a přijmout jiná 

nákladově efektivní opatření, včetně 

rozsáhlých renovací a opatření za účelem 

změny chování uživatelů, aby do roku 

2020 ve způsobilých budovách ve 

vlastnictví a užívání jejich ústředních 

vládních institucí dosáhly takového 

objemu úspor energie, který se rovná 

alespoň objemu požadovanému v odstavci 

1, a každoročně o něm podávají zprávu. 

6. Aniž je dotčen článek 7 směrnice 

2010/31/EU, mohou členské státy zvolit k 

odstavcům 1 až 5 tohoto článku 

alternativní přístup a přijmout jiná 

nákladově efektivní opatření, včetně 

rozsáhlých renovací a opatření za účelem 

změny chování uživatelů, aby do roku 

2030 ve způsobilých budovách ve 

vlastnictví a užívání jejich veřejných 

orgánů dosáhly takového objemu úspor 

energie, který se rovná alespoň objemu 

požadovanému v odstavci 1, a každoročně 

o něm podávají zprávu. 

Pro účely tohoto alternativního přístupu 

mohou členské státy odhadnout úspory 

energie, jichž by bylo dosaženo uplatněním 

odstavců 1 až 4, použitím vhodných 

standardních hodnot pro spotřebu energie 

referenčních budov ústředních vládních 

institucí před renovací a po ní a podle 

odhadů plochy jejich fondu budov.  

Kategorie referenčních budov ústředních 

vládních institucí jsou typickými 

budovami fondu těchto budov. 

Pro účely tohoto alternativního přístupu 

mohou členské státy odhadnout úspory 

energie, jichž by bylo dosaženo uplatněním 

odstavců 1 až 4, použitím vhodných 

standardních hodnot pro spotřebu energie 

referenčních budov veřejných orgánů před 

renovací a po ní a podle odhadů plochy 

jejich fondu budov. Kategorie referenčních 

budov veřejných orgánů jsou typickými 

budovami fondu těchto budov. 

Členské státy, které zvolí alternativní 

přístup, oznámí Komisi do 31. prosince 

2013 alternativní opatření, která plánují 

přijmout, přičemž vykáží, jak dosáhnou 

rovnocenného snížení energetické 

náročnosti budov, které jsou ve vlastnictví 

jejich ústředních vládních institucí. 

Členské státy, které zvolí alternativní 

přístup, oznámí Komisi do 6 měsíců od 

vstupu této směrnice v platnost alternativní 

opatření, která plánují přijmout, přičemž 

vykáží, jak dosáhnou rovnocenného snížení 

energetické náročnosti budov, které jsou ve 

vlastnictví jejich veřejných orgánů. 

7. Členské státy vybízejí veřejné 

subjekty, včetně veřejných subjektů na 

regionální a místní úrovni, a subjekty 

7. Členské státy vybízejí veřejné 

subjekty, včetně veřejných subjektů na 

regionální a místní úrovni, a subjekty 
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sociálního bydlení, které jsou 

veřejnoprávními subjekty, aby s náležitým 

ohledem na své příslušné pravomoci a 

správní uspořádání: 

sociálního bydlení, které jsou 

veřejnoprávními subjekty, aby s náležitým 

ohledem na své příslušné pravomoci a 

správní uspořádání: 

a)  přijaly plán energetické účinnosti, 

samostatný nebo jako součást širšího 

klimatického nebo environmentálního 

plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 

a opatření v oblasti úspory energie a 

energetické účinnosti, s ohledem na plnění 

příkladné úlohy budov ústředních 

vládních institucí podle odstavců 1, 5 a 6; 

a)  přijaly plán energetické účinnosti a 

dlouhodobou strategii renovací pro 

každou budovu, a to samostatně nebo jako 

součást širšího klimatického nebo 

environmentálního plánu, které budou 

obsahovat konkrétní cíle v oblasti úspory 

energie a energetické účinnosti, jakož i 

posouzení nákladů životního cyklu a 

příslušná opatření, s ohledem na plnění 

příkladné úlohy budov veřejných orgánů 

podle odstavců 1, 5 a 6; 

b)  v rámci provádění tohoto plánu 

zavedly systém hospodaření s energií, 

včetně energetických auditů; 

b)  v rámci provádění tohoto plánu 

zavedly systém hospodaření s energií, 

včetně energetických auditů; 

c)  k financování renovací a provádění 

plánů na udržení či zvýšení energetické 

účinnosti v dlouhodobém horizontu 

případně využívaly společností 

poskytujících energetické služby a 

uzavírání smluv o energetických službách. 

c)  k financování renovací a provádění 

plánů na udržení či zvýšení energetické 

účinnosti v dlouhodobém horizontu 

případně využívaly společností 

poskytujících energetické služby a 

uzavírání smluv o energetických službách. 

 7a. Členské státy podávají zprávu o 

ročních úsporách ve spotřebě energie 

vyplývajících z renovací, včetně podílu 

rozsáhlých renovací, a o celkové 

podlahové ploše, která byla renovována, v 

souladu s článkem 19 nařízení o správě [ 

]. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – nadpis a odst. 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinné úspory energie Systémy na podporu úspor energie 

1. Členské státy dosáhnou kumulativních 

úspor energie u konečných zákazníků, 

které odpovídají alespoň: 

1. Za účelem zajištění splnění cílů Unie 

v oblasti energetiky a klimatu do roku 

2050 a dlouhodobých cílů podle Pařížské 

dohody dosáhnou členské státy 
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kumulativních úspor energie u konečných 

zákazníků, které odpovídají alespoň: 

a) novým každoročním úsporám od 1. 

ledna 2014 do 31. prosince 2020 ve výši 

1,5 % objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2013; 

a) novým každoročním úsporám od 1. 

ledna 2014 do 31. prosince 2020 ve výši 

1,5 % objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2013; 

b) novým každoročním úsporám od 1. 

ledna 2021 do 31. prosince 2030 ve výši 

1,5 % objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2019. 

b) novým každoročním úsporám od 1. 

ledna 2021 do 31. prosince 2030 ve výši 

1,5 % objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2019. 

 ba) novým každoročním úsporám od 

1. ledna 2031 do 31. prosince 2040 ve výši 

1,5% objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2029. 

 bb) novým každoročním úsporám od 

1. ledna 2041 do 31. prosince 2050 ve výši 

1,5 % objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2039. 

 V návaznosti na potřebu úprav vyplývající 

z přezkumů prováděných Komisí 

provedou členské státy úpravy svých 

ročních závazků úspor energie 

v následujících obdobích: 2014–2020, 

2021–2030, 2031–2040 a 2041–2050. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy i nadále dosahují nových 

ročních úspor ve výši 1,5 % za každé 

desetileté období po roce 2030, pokud 

přezkum Komise do roku 2027 a následně 

Členské státy i nadále dosahují nových 

ročních úspor ve výši 1,5 % za období 

2031–2040 a 2041–2050, pokud přezkum, 

založený na objektivních a 
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každých 10 let nedospěje k závěru, že to 

není nutné k dosažení dlouhodobých cílů 

Unie v oblasti energie a klimatu pro rok 

2050. 

nediskriminačních kritériích stanovených 

Komisí do roku 2027 a následně každých 

10 let nedospěje k závěru, že k dosažení 

dlouhodobých cílů Unie v oblasti energie a 

klimatu pro rok 2050 je povinné roční 

úspory energie třeba upravit. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

 Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely písmene b) a aniž jsou dotčeny 

odstavce 2 a 3 mohou členské státy 

započítat pouze ty úspory energie, které 

vyplývají z nových politických opatření 

zavedených po 31. prosinci 2020, případně 

politických opatření zavedených v období 

od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 za 

předpokladu, že lze prokázat, že uvedená 

opatření vedou k individuálním opatřením, 

která jsou přijímána po 31. prosinci 2020 a 

vedou k úsporám. 

Pro účely písmene b) a aniž jsou dotčeny 

odstavce 2 a 3 mohou členské státy 

započítat pouze ty úspory energie, které 

vyplývají z politických opatření, bez 

ohledu na to, zda byla tato opatření 

zavedena po 31. prosinci 2020 nebo dříve, 

za předpokladu, že lze prokázat, že 

uvedená opatření vedou k novým 

individuálním opatřením, která jsou 

přijímána po 31. prosinci 2020 a vedou k 

novým úsporám. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

 Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Z tohoto výpočtu lze částečně nebo zcela 

vyjmout objem prodeje energie využívané 

v dopravě. 

Z tohoto výpočtu lze v letech 2014 až 2020 

částečně nebo zcela vyjmout objem prodeje 

energie využívané v dopravě. Počínaje 

rokem 2021 nelze z tohoto výpočtu 

vyjmout objem prodeje energie využívané 

v dopravě. 

 

Pozměňovací návrh  29 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy rozhodnou, jak má být 

vypočtené množství nových úspor 

rozvrženo v průběhu každého období 

uvedeného v písmenech a) a b) za 

podmínky, že ke konci každého období 

bylo dosaženo požadovaných celkových 

kumulativních úspor. 

Členské státy rozhodnou, jak má být 

vypočtené množství nových úspor 

rozvrženo v průběhu každého období 

uvedeného v písmenech a), b), ba) a bb) za 

podmínky, že ke konci každého období 

bylo dosaženo požadovaných celkových 

kumulativních úspor. 

Odůvodnění 

Tato ustanovení by se měla vztahovat i na období 2030–2050 s cílem zaručit stabilní rámec, 

který je nezbytný pro investice. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

 Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. S výhradou odstavce 3 může každý 

členský stát: 

2. S výhradou odstavce 3 může každý 

členský stát: 

a) provést výpočet požadovaný v odst. 

1 písm. a) pomocí těchto hodnot: 1 % v 

letech 2014 a 2015; 1,25 % v letech 2016 a 

2017; 1,5 % v letech 2018, 2019 a 2020; 

a) provést výpočet požadovaný v odst. 

1 písm. a) pomocí těchto hodnot: 1 % v 

letech 2014 a 2015; 1,25 % v letech 2016 a 

2017; 1,5 % v letech 2018, 2019 a 2020; 

b) z výpočtu zcela nebo částečně 

vyjmout objem prodeje energie využívané 

při průmyslových činnostech uvedených v 

příloze I směrnice 2003/87/ES; 

 

c) umožnit, aby do objemu úspor 

energie požadovaných v odstavci 1 byly 

započteny úspory energie dosažené v 

odvětvích přeměny, distribuce a přenosu či 

přepravy energie, včetně infrastruktury pro 

účinné dálkové vytápění a chlazení, v 

důsledku provedení požadavků 

stanovených v čl. 14 odst. 4 a odst. 5 písm. 

c) umožnit, aby do objemu úspor 

energie požadovaných v odstavci 1 byly 

započteny úspory energie dosažené v 

odvětvích přeměny, distribuce a přenosu či 

přepravy energie, včetně infrastruktury pro 

účinné dálkové vytápění a chlazení, v 

důsledku provedení požadavků 

stanovených v čl. 14 odst. 4 a odst. 5 písm. 
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b) a čl. 15 odst. 1 až 6 a 9;  b) a čl. 15 odst. 1 až 6 a 9;  

d) započítat do objemu úspor energie 

požadovaných v odstavci 1 úspory energie 

v důsledku individuálních opatření nově 

zavedených od 31. prosince 2008, jejichž 

dopad bude pokračovat i v roce 2020 a v 

následujících letech a lze jej změřit a 

ověřit, a 

 

e) vyjmout z výpočtu požadavku na 

úspory energie uvedeného v odstavci 1 

ověřitelné množství energie vyrobené na 

budovách nebo uvnitř budov pro vlastní 

potřebu v důsledku politických opatření 

podporujících nové instalace technologií 

výroby energie z obnovitelných zdrojů. 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Všechny možnosti zvolené podle 

odstavce 2 nesmí představovat více než 25 

% objemu úspor energie uvedených v 

odstavci 1. Členské státy použijí a 

vypočítají dopad zvolených možností pro 

období, na která odkazuje odst. 1 písm. a) a 

b), samostatně: pro výpočet objemu úspor 

energie požadovaných pro období uvedené 

v odst. 1 písm. a) mohou členské státy 

využít ustanovení odst. 2. písm. a), b), c) a 

d); 

3. Všechny možnosti zvolené podle 

odstavce 2 nesmí představovat více než 25 

% objemu úspor energie uvedených v 

odstavci 1. Členské státy použijí a 

vypočítají dopad zvolených možností pro 

období, na která odkazuje odst. 1 písm. a) a 

b), samostatně: pro výpočet objemu úspor 

energie požadovaných pro období uvedené 

v odst. 1 písm. a) mohou členské státy 

využít ustanovení odst. 2. písm. a), b), c) a 

d); 

a) pro výpočet objemu úspor energie 

požadovaných pro období uvedené v odst. 

1 písm. b) mohou členské státy využít 

ustanovení odst. 2 písm. b), c), d) a e) 

a) pro výpočet objemu úspor energie 

požadovaných pro období uvedené v odst. 

1 písm. a) mohou členské státy využít 

ustanovení odst. 2. písm. a) a c); 

b) pro výpočet objemu úspor energie 

požadovaných pro období uvedené v odst. 

1 písm. b) mohou členské státy využít 

ustanovení odst. 2 písm. c) za 

předpokladu, že individuální opatření ve 

smyslu písmena d) budou i nadále mít 

b) pro výpočet objemu úspor energie 

požadovaných pro období uvedené v odst. 

1 písm. b), ba) a bb) mohou členské státy 

využít ustanovení odst. 2 písm. c). 



 

AD\1134684CS.docx 29/51 PE604.565v03-00 

 CS 

ověřitelný a měřitelný dopad po 31. 

prosinci 2020. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Členské státy prokáží, že nedochází 

k dvojímu započítání úspor energie v 

případech, kdy se dopady politických 

opatření nebo individuálních opatření 

překrývají.“; 

7. I když se uznává, že zvýšení 

energetické účinnosti pocházející ze 

spotřeby primární energie a konečné 

spotřeby energie se vzájemně doplňuje, 

členské státy prokáží, že nedochází 

k dvojímu započítání úspor energie 

v případech, kdy se dopady politických 

opatření nebo individuálních opatření 

překrývají. 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2012/27/EU 

Článek 7a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7a Článek 7a 

Systémy povinného zvyšování energetické 

účinnosti 

Systémy podpory energetické účinnosti 

1. Pokud se členské státy rozhodnou 

plnit své povinnosti k dosažení objemu 

úspor požadovaných podle čl. 7 odst. 1 

prostřednictvím systému povinného 

zvyšování energetické účinnosti, zajistí, že 

povinné strany, na které odkazuje odstavec 

2 a které působí na území jednotlivých 

členských států, dosáhnou, aniž je dotčen 

čl. 7 odst. 2, kumulativního cíle v oblasti 

úspor energie u konečných zákazníků 

uvedeného v čl. 7 odst. 1.  

1. Pokud se členské státy rozhodnou 

plnit své povinnosti k dosažení objemu 

úspor požadovaných podle čl. 7 odst. 1 

prostřednictvím systému podpory 

energetické účinnosti, zajistí, že povinné 

strany, na které odkazuje odstavec 2 a které 

působí na území jednotlivých členských 

států, dosáhnou, aniž je dotčen čl. 7 odst. 2, 

kumulativního cíle v oblasti úspor energie 

u konečných zákazníků uvedeného v čl. 7 

odst. 1.  

2. Každý členský stát na základě 2. Každý členský stát na základě 
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objektivních a nediskriminačních kritérií 

určí povinné strany mezi distributory 

energie nebo maloobchodními prodejci 

energie působícími na jeho území a může 

zahrnout distributory pohonných hmot 

nebo maloobchodní prodejce pohonných 

hmot působící na jeho území. Objemu 

úspor energie nutných ke splnění dané 

povinnosti dosáhnou povinné strany u 

konečných zákazníků, určených případně 

členským státem, nezávisle na výpočtu 

podle čl. 7 odst. 1, nebo pokud tak členské 

státy rozhodnou, prostřednictvím 

certifikovaných úspor dosažených jinými 

subjekty, jak je popsáno v odst. 5 písm. b). 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

určí povinné strany mezi distributory 

energie nebo maloobchodními prodejci 

energie působícími na jeho území a zahrne 

distributory pohonných hmot a 

maloobchodní prodejce pohonných hmot 

působící na jeho území. Objemu úspor 

energie nutných ke splnění dané povinnosti 

dosáhnou povinné strany u konečných 

zákazníků, určených případně členským 

státem, nezávisle na výpočtu podle čl. 7 

odst. 1, nebo pokud tak členské státy 

rozhodnou, prostřednictvím 

certifikovaných úspor dosažených jinými 

subjekty, jak je popsáno v odst. 5 písm. b). 

3. Objem úspor energie vyžadovaný 

od každé povinné strany vyjádří členské 

státy jako konečnou spotřebu energie, nebo 

jako spotřebu primární energie. Metoda 

zvolená pro vyjádření požadovaného 

objemu úspor energie se používá také pro 

výpočet úspor hlášených povinnými 

stranami. Použijí se převodní koeficienty 

uvedené v příloze IV. 

3. Objem úspor energie vyžadovaný 

od každé povinné strany vyjádří členské 

státy jako konečnou spotřebu energie, nebo 

jako spotřebu primární energie. Metoda 

zvolená pro vyjádření požadovaného 

objemu úspor energie se používá také pro 

výpočet úspor hlášených povinnými 

stranami. Použijí se převodní koeficienty 

uvedené v příloze IV. 

4. Členské státy zavedou systémy 

měření, kontroly a ověřování, v jejichž 

rámci se provádějí zdokumentované audity 

na statisticky významné části a 

reprezentativním vzorku opatření ke 

zvýšení energetické účinnosti zavedených 

povinnými stranami. Toto měření, kontrola 

a ověřování se provádí nezávisle na 

povinných stranách. 

4. Členské státy zavedou systémy 

měření, kontroly a ověřování, v jejichž 

rámci se provádějí zdokumentované audity 

na statisticky významné části a 

reprezentativním vzorku opatření ke 

zvýšení energetické účinnosti zavedených 

povinnými stranami. Toto měření, kontrola 

a ověřování se provádí nezávisle na 

povinných stranách. 

5. V rámci systému povinného 

zvyšování energetické účinnosti členské 

státy: 

5. V rámci systému podpory 

energetické účinnosti členské státy: 

a) zahrnou do povinných úspor, jež 

stanoví, požadavky v sociální oblasti, 

včetně toho, že budou vyžadovat, aby část 

opatření v zájmu energetické účinnosti byla 

prováděna přednostně v domácnostech 

postižených energetickou chudobou a v 

oblasti sociálního bydlení; 

a) zahrnou do povinných úspor, jež 

stanoví, požadavky v sociální oblasti a tyto 

požadavky zveřejní, včetně toho, že budou 

vyžadovat, aby podstatná část opatření v 

zájmu energetické účinnosti byla 

prováděna přednostně v domácnostech s 

nízkými příjmy, které čelí riziku 

energetické chudoby, nebo v oblasti 

sociálního bydlení, a usnadní přístup k 

nezbytné finanční pomoci prostřednictvím 

vhodných finančních nástrojů; 
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b) mohou povolit povinným stranám, 

aby započetly do svého povinného plnění 

certifikované úspory energie dosažené 

poskytovateli energetických služeb nebo 

jinými třetími stranami, včetně případů, 

kdy povinné strany podporují opatření 

prováděná jinými státem schválenými 

subjekty nebo orgány veřejné správy, která 

mohou nebo nemusí zahrnovat formální 

partnerství a mohou být kombinována s 

jinými zdroji financí. V případě takového 

povolení členské státy zajistí, aby byl 

zaveden schvalovací postup, který bude 

jasný, transparentní a otevřený všem 

účastníkům trhu a jehož cílem bude 

minimalizace nákladů spojených s 

certifikací;  

b) povolí povinným stranám, aby do 

svého povinného plnění započetly 

certifikované úspory energie dosažené 

poskytovateli energetických služeb nebo 

jinými třetími stranami, včetně případů, 

kdy povinné strany podporují opatření 

prováděná jinými státem schválenými 

subjekty, například poskytovateli 

sociálního bydlení, nebo orgány veřejné 

správy, která mohou nebo nemusí 

zahrnovat formální partnerství a mohou být 

kombinována s jinými zdroji financí. V 

případě takového povolení členské státy 

zajistí, aby byl zaveden schvalovací 

postup, který bude jasný, transparentní a 

otevřený všem účastníkům trhu a jehož 

cílem bude minimalizace nákladů 

spojených s certifikací;  

c) mohou povolit povinným stranám 

započítávat úspory dosažené v daném roce 

tak, jako by byly místo toho dosaženy v 

kterémkoli ze čtyř předchozích nebo tří 

následujících let, pokud se tím nepřesáhne 

konec závazkových období uvedených v čl. 

7 odst. 1.  

c) mohou povolit povinným stranám 

započítávat úspory dosažené v daném roce 

tak, jako by byly místo toho dosaženy v 

kterémkoli ze čtyř předchozích nebo tří 

následujících let, pokud se tím nepřesáhne 

konec závazkových období uvedených v čl. 

7 odst. 1.  

6. Členské státy jednou ročně zveřejní 

úspory energie dosažené každou z 

povinných stran nebo každou podskupinou 

povinných stran a celkem v rámci tohoto 

systému. 

6. Členské státy jednou ročně zveřejní 

úspory energie dosažené každou z 

povinných stran nebo každou podskupinou 

povinných stran a celkem v rámci tohoto 

systému. 

 

 Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 2012/27/EU 

Článek 7b  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7b Článek 7b 

Alternativní politická opatření Alternativní politická opatření 

1. Pokud se členské státy rozhodnou 

plnit své povinnosti k dosažení objemu 

úspor požadovaných podle čl. 7 odst. 1 

formou alternativních politických opatření, 

1. Pokud se členské státy rozhodnou 

plnit své povinnosti k dosažení objemu 

úspor požadovaných podle čl. 7 odst. 1 

formou alternativních politických opatření, 
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zajistí dosažení úspor energie požadovaných 

podle článku 7 u konečných zákazníků.  

zajistí dosažení úspor energie 

požadovaných podle článku 7 u konečných 

zákazníků.  

2. Členské státy při navrhování 

alternativních politických opatření k 

dosažení úspor energie vezmou v úvahu 

dopad na domácnosti postižené 

energetickou chudobou. 

2. Členské státy při navrhování 

alternativních politických opatření 

k dosažení úspor energie a zajištění toho, 

aby docházelo k ambiciózním 

energetickým renovacím stávajících budov, 

přijímají opatření ve prospěch domácností 

s nízkými příjmy, kterým hrozí energetická 

chudoba nebo které využívají sociální 

bydlení. Tato opatření se zveřejňují. 

3. Pro všechna opatření jiná, než jsou 

opatření týkající se zdanění, členské státy 

zavedou systémy měření, kontroly a 

ověřování, v jejichž rámci jsou prováděny 

zdokumentované audity na statisticky 

významné části a reprezentativním vzorku 

opatření ke zvýšení energetické účinnosti 

zavedených zúčastněnými nebo pověřenými 

stranami. Toto měření, kontrola a ověřování 

se provádí nezávisle na zúčastněných nebo 

pověřených stranách.“; 

3. Pro všechna opatření jiná, než jsou 

opatření týkající se zdanění, členské státy 

zavedou systémy měření, kontroly a 

ověřování, v jejichž rámci jsou prováděny 

zdokumentované audity na statisticky 

významné části a reprezentativním vzorku 

opatření ke zvýšení energetické účinnosti 

zavedených zúčastněnými nebo pověřenými 

stranami. Toto měření, kontrola a ověřování 

se provádí nezávisle na zúčastněných nebo 

pověřených stranách. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

 Čl. 8 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4a. V článku 8 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

“4. Členské státy zajistí, aby podniky, 

které nejsou malými a středními podniky, 

musely absolvovat energetický audit 

provedený nezávisle a nákladově 

efektivním způsobem kvalifikovanými 

nebo akreditovanými odborníky nebo 

provedený a kontrolovaný nezávislými 

orgány v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy do 5. prosince 2015 a alespoň 

každé čtyři roky od data předchozího 

energetického auditu. 

“4. Členské státy zajistí, aby podniky, 

které nejsou malými a středními podniky, 

musely absolvovat energetický audit 

provedený nezávisle a nákladově 

efektivním způsobem kvalifikovanými 

nebo akreditovanými odborníky nebo 

provedený a kontrolovaný nezávislými 

orgány v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy do 5. prosince 2015 a alespoň 

každé čtyři roky od data předchozího 

energetického auditu. 
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 Členské státy pobízejí malé a střední 

podniky, které ve srovnání s evropským 

průměrem vykazují v přepočtu na jejich 

obrat vyšší spotřebu energie, k tomu, aby 

plnily požadavky stanovené v tomto 

odstavci.“  

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 8 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4b) V článku 8 se odstavec 6 

nahrazuje tímto: 

6. Od požadavků odstavce 4 jsou 

osvobozeny podniky, které nejsou malými 

a středními podniky a které zavádějí 

systém hospodaření s energií nebo systém 

environmentálního řízení certifikovaný 

nezávislým orgánem podle příslušných 

evropských či mezinárodních norem, 

pokud členské státy zajistí, že příslušný 

systém řízení zahrnuje energetický audit na 

základě minimálních kritérií založených na 

zásadách stanovených v příloze VI. 

“6. Od požadavků odstavce 4 jsou 

osvobozeny podniky, které nejsou malými 

a středními podniky, a malé a střední 

podniky, které vykazují vysokou spotřebu 

energie – v přepočtu na jednoho 

zaměstnance nebo na jejich obrat – a které 

zavádějí systém hospodaření s energií nebo 

systém environmentálního řízení 

certifikovaný nezávislým orgánem podle 

příslušných evropských či mezinárodních 

norem, pokud členské státy zajistí, že 

příslušný systém řízení zahrnuje 

energetický audit na základě minimálních 

kritérií založených na zásadách 

stanovených v příloze VI. 

 

Pozměňovací návrh37 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Členské státy zajistí, je-li to technicky 

možné, finančně únosné a úměrné 

potenciálním úsporám energie, aby byli 

„Členské státy zajistí, je-li to technicky 

možné, nákladově účinné a úměrné 

potenciálním úsporám energie, aby byli 
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koneční zákazníci zemní plyn vybaveni 

cenově konkurenceschopnými 

individuálními měřiči, které přesně 

zobrazují skutečnou spotřebu energie 

konečného zákazníka a poskytují 

informace o skutečné době použití.“ 

koneční zákazníci zemní plyn vybaveni 

cenově konkurenceschopnými 

individuálními měřiči, které přesně 

zobrazují skutečnou spotřebu energie 

konečného zákazníka a poskytují 

informace o skutečné době použití.“ 

Odůvodnění 

Zákazníci mají právo na jasné, srozumitelné a včasné informace o své spotřebě energie. 

Měřiče tepla a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění v budovách s více byty nebo ve 

víceúčelových budovách jsou však odůvodněné pouze tehdy, jsou-li technicky proveditelné, 

nákladově účinné a přiměřené ve vztahu k potenciálním úsporám energie; v opačném případě 

by vedly k nežádoucím důsledkům, jako je vytváření nových rizik energetické chudoby namísto 

jejího potírání, a stály by v cestě jiným opatřením, která by mohla přinést zákazníkům lepší 

výsledky v oblasti energetické účinnosti. 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 2012/27/EU 

Článek 9a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9a Článek 9a 

Měření, dílčí měření a rozdělení nákladů, 

pokud jde o vytápění, chlazení a užitkovou 

teplou vodu 

Měření, dílčí měření a rozdělení nákladů, 

pokud jde o vytápění, chlazení a užitkovou 

teplou vodu 

1. Členské státy zajistí, aby byli koneční 

zákazníci pro dálkové vytápění, dálkové 

chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni 

měřiči za konkurenceschopné ceny, které 

přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie 

konečného zákazníka. 

1. Členské státy zajistí, aby byli koneční 

zákazníci pro dálkové vytápění, dálkové 

chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni 

měřiči za konkurenceschopné ceny, které 

přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie 

konečného zákazníka. 

Pokud jsou vytápění a chlazení budovy nebo 

dodávka teplé vody zajišťovány ze sítě 

dálkového vytápění nebo chlazení nebo z 

ústředního zdroje zásobujícího více budov, 

nainstaluje se měřič tepla nebo teplé vody 

na výměník tepla nebo do odběrného místa. 

Pokud jsou vytápění a chlazení budovy nebo 

dodávka teplé vody zajišťovány z ústředního 

zdroje zásobujícího více budov nebo ze sítě 

dálkového vytápění nebo chlazení, 

nainstaluje se měřič na výměník tepla nebo 

do odběrného místa. 

2. V budovách s více bytovými 

jednotkami a ve víceúčelových budovách s 

ústředním zdrojem vytápění nebo chlazení 

nebo s dodávkami ze sítě dálkového 

vytápění a chlazení se nainstalují 

2. V budovách s více bytovými 

jednotkami a ve víceúčelových budovách 

s ústředním zdrojem vytápění nebo chlazení 

nebo s dodávkami ze sítě dálkového vytápění 

a chlazení se nainstalují individuální měřiče 
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individuální měřiče spotřeby, aby bylo 

možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení 

nebo teplé vody u každé ucelené části 

budovy. 

spotřeby, aby bylo možné měřit spotřebu 

tepla nebo chlazení nebo teplé vody u každé 

ucelené části budovy, je-li to technicky 

proveditelné, nákladově efektivní a 

přiměřené ve vztahu k potenciálním 

úsporám energie. 

Pokud použití individuálních měřičů není 

technicky proveditelné nebo měření 

vytápění nebo chlazení v každé ucelené části 

budovy není nákladově efektivní, použijí se 

pro měření spotřeby tepla na každém 

radiátoru individuální indikátory pro 

rozdělování nákladů na vytápění, pokud 

dotyčný členský stát neprokáže, že instalace 

těchto indikátorů by nebyla nákladově 

efektivní. V uvedených případech lze zvážit 

alternativní nákladově efektivní metody 

měření spotřeby tepla. Podmínky technické 

neproveditelnosti a nákladové neefektivity 

budou jasně stanoveny a zveřejněny každým 

členským státem. 

Pokud použití individuálních měřičů není 

technicky proveditelné nebo měření vytápění 

nebo chlazení v každé ucelené části budovy 

není nákladově efektivní či přiměřené ve 

vztahu k potenciálním úsporám energie, 

použijí se pro měření spotřeby tepla na 

každém radiátoru individuální indikátory pro 

rozdělování nákladů na vytápění, pokud 

dotyčný členský stát neprokáže, že instalace 

těchto indikátorů by nebyla nákladově 

efektivní. V uvedených případech lze zvážit 

alternativní nákladově efektivní metody 

měření spotřeby tepla. Podmínky technické 

neproveditelnosti a nákladové neefektivity 

budou jasně stanoveny a zveřejněny každým 

členským státem. 

U nových budov typu uvedeného v prvním 

pododstavci nebo v případě jakýchkoli 

větších renovací takové budovy, jak stanoví 

směrnice 2010/31/EU, budou vždy 

poskytnuty individuální měřiče. 

U nových budov typu uvedeného v prvním 

pododstavci nebo v případě jakýchkoli 

větších renovací takové budovy, jak stanoví 

směrnice 2010/31/EU, budou poskytnuty 

měřiče na teplou vodu, je-li to technicky 

proveditelné, nákladově efektivní a 

přiměřené vzhledem k potenciálním 

úsporám energie. Současně se zajistí, aby se 

tímto opatřením nezvyšovalo riziko 

energetické chudoby. 

3. Členské státy mohou v zájmu 

zajištění transparentnosti a přesnosti 

započítávání individuální spotřeby zavést 

transparentní pravidla pro rozdělování 

nákladů na vytápění, chlazení a spotřebu 

teplé vody v budovách s více bytovými 

jednotkami nebo ve víceúčelových 

budovách, které jsou zásobovány ze sítě 

dálkového vytápění nebo chlazení, nebo v 

nichž převažují systémy vlastního 

společného vytápění nebo chlazení, včetně, 

spotřeby: 

3. Členské státy mohou v zájmu 

zajištění transparentnosti a přesnosti 

započítávání individuální spotřeby zavést a 

zveřejnit transparentní vnitrostátní pravidla 

pro rozdělování nákladů na vytápění, 

chlazení a spotřebu teplé vody v budovách s 

více bytovými jednotkami nebo ve 

víceúčelových budovách, které jsou 

zásobovány ze sítě dálkového vytápění nebo 

chlazení, nebo v nichž převažují systémy 

vlastního společného vytápění nebo chlazení, 

včetně, spotřeby: 

4. Pro účely tohoto článku budou od 1. ledna 

2020 měřiče a indikátory pro rozdělování 

nákladů dálkově odečitatelné. 

4. Pro účely tohoto článku budou od 1. ledna 

2020 měřiče a indikátory pro rozdělování 

nákladů na vytápění dálkově odečitatelné. 
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Podmínky týkající se technické 

proveditelnosti a nákladové efektivity 

stanovené v prvním a druhém pododstavci 

odstavce 2 nadále platí. 

Měřiče a indikátory pro rozdělování 

nákladů, které již byly nainstalovány, ale 

které ještě nejsou dálkově odečitatelné, 

budou vybaveny touto schopností nebo 

budou nahrazeny dálkově odečitatelnými 

přístroji do 1. ledna 2027 kromě případů, 

kdy dotčený členský stát prokáže, že to není 

nákladově efektivní.“; 

Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů 

na vytápění, které již byly nainstalovány, ale 

které ještě nejsou dálkově odečitatelné, 

budou vybaveny touto schopností nebo 

budou nahrazeny dálkově odečitatelnými 

přístroji do 1. ledna 2027 kromě případů, kdy 

dotčený členský stát prokáže, že to není 

nákladově efektivní.“; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Měřiče nainstalované v souladu se 

směrnicí 2009/73/ES musí umožňovat 

přesné informace o vyúčtování na základě 

skutečné spotřeby. Členské státy zajistí, 

aby koneční zákazníci měli možnost 

snadného přístupu k doplňujícím 

informacím o historické spotřebě, jež 

umožňují podrobnou vlastní kontrolu.“; 

Měřiče nainstalované v souladu se směrnicí 

2009/73/ES musí umožňovat přesné 

informace o vyúčtování na základě 

skutečné spotřeby. Členské státy zajistí, 

aby koneční zákazníci měli možnost 

snadného přístupu k doplňujícím 

informacím o historické spotřebě, jež 

umožňují podrobnou vlastní kontrolu. 

S cílem zaručit ochranu soukromí pro 

konečné spotřebitele členské státy zajistí, 

aby měřiče zajišťovaly ochranu soukromí 

a byly používány v souladu s požadavky 

nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně údajů). Členské státy rovněž 

vezmou v úvahu význam odolnosti vůči 

počítačové trestné činnosti v měřicích 

systémech. V této souvislosti Komise musí 

do 1. ledna 2019 posoudit, zda by měla být 

směrnice 2013/40/EU (o útocích na 

informační systémy) aktualizována 

s cílem zahrnout měřicí systémy. 

 

Pozměňovací návrh  40 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 10a – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby informace o 

vyúčtování a spotřebě byly přesné a 

založené na skutečné spotřebě, v souladu s 

body 1 a 2 přílohy VIIa pro všechny 

konečné spotřebitele, kde jsou instalovány 

měřiče nebo indikátory pro rozdělování 

nákladů. 

Členské státy zajistí, aby informace o 

vyúčtování a spotřebě byly přesné a 

založené na skutečné spotřebě nebo na 

odečtech indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění, v souladu s body 1 a 

2 přílohy VIIa pro všechny konečné 

spotřebitele, kde jsou instalovány měřiče 

nebo indikátory pro rozdělování nákladů 

na vytápění. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 10a – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy mohou rozhodnout, kdo má 

konečným uživatelům, tzn. fyzickým nebo 

právnickým osobám, jež užívají 

samostatné budovy nebo budovy s více 

bytovými jednotkami nebo víceúčelové 

budovy s dodávkami vytápění, chlazení 

nebo teplé vody z centrálního zdroje a 

které nemají přímou nebo individuální 

smlouvu s dodavatelem energie, 

poskytovat informace o vyúčtování a 

spotřebě na základě skutečné spotřeby 

nebo odečtů indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění. 

Odůvodnění 

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always 

possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat 

consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with 

energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should 

be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final 

users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, 
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taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current 

legal status. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 10a – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) vyžadují, aby poskytovateli 

energetických služeb určenému konečným 

zákazníkem byly zpřístupněny údaje o 

vyúčtování konečného zákazníka za energii 

a o jeho historické spotřebě, pokud jsou 

dostupné; 

a) vyžadují, aby poskytovateli 

energetických služeb určenému konečným 

zákazníkem byly na žádost zákazníka 

zpřístupněny údaje o vyúčtování 

konečného zákazníka za energii a o jeho 

historické spotřebě nebo odečtech 

indikátorů pro rozdělování nákladů na 

vytápění, pokud jsou dostupné; 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 10a – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zajistí, aby všichni koneční 

zákazníci spolu s vyúčtováním obdrželi 

odpovídající informace o aktuální spotřebě 

v souladu s bodem 3 přílohy VII; 

c) zajistí, aby všichni koneční 

zákazníci spolu s vyúčtováním obdrželi 

odpovídající informace o aktuální spotřebě 

nebo odečtech indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění v souladu s bodem 3 

přílohy VIIa; 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

Článek 19a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 11a. Vkládá se nový článek 19a, který 

zní: 

 Článek 19a 

 Financování energetické účinnosti 

evropskými bankami 

 Evropská investiční banka (EIB) a 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

(EBRD) přizpůsobí své politické cíle 

s ohledem na uznání energetické 

účinnosti jako svébytného energetického 

zdroje a investic do energetické účinnosti 

jako součásti jejich investičního portfolia 

v oblasti infrastruktury. 

 EIB a EBRD rovněž ve spolupráci 

s vnitrostátními podpůrnými bankami 

navrhují, vytvářejí a financují programy a 

projekty specificky přizpůsobené odvětví 

energetické účinnosti, mimo jiné 

i domácnostem trpícím energetickou 

chudobou.  

 Členské státy plně využívají možnosti a 

nástroje navržené v rámci iniciativy pro 

inteligentní financování inteligentních 

budov. 

Odůvodnění 

Tato změna je nutná k tomu, aby finanční instituce poskytovaly finanční nástroje vhodné 

k rozsáhlým investicím do energetické účinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 12a. V článku 24 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

4.  Komise sleduje dopad provádění 

této směrnice na směrnice 2003/87/ES, 

„Komise sleduje dopad provádění této 

směrnice na směrnice 2003/87/ES, 
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2009/28/ES a 2010/31/EU a na rozhodnutí 

č. 406/2009/ES, jakož i na průmyslová 

odvětví, zejména odvětví, v nichž hrozí 

značné riziko úniku uhlíku, jak jsou 

určena v rozhodnutí 2010/2/EU. 

2009/28/ES a 2010/31/EU a na nařízení 

č.… (nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o závazném každoročním snižování 

emisí skleníkových plynů členskými státy 

v období 2021–2030 pro potřeby odolné 

energetické unie a za účelem splnění 

závazků podle Pařížské dohody a o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 525/2013 o mechanismu 

monitorování a vykazování emisí 

skleníkových plynů a podávání dalších 

informací vztahujících se ke změně 

klimatu) a každý rok předloží zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě.  Pokud 

má Komise na základě pravidelných zpráv 

důkazy, podle kterých vzájemné působení 

politik vede k nesprávnému fungování 

trhu s uhlíkem, předloží legislativní návrh 

zaměřený na opatření, jimiž by se jeho 

fungování zlepšilo.“ 

 (Původní/stávající body 13 a 14 návrhu 

budou přečíslovány a stanou se novými 

body 14, resp. 15.) 

Odůvodnění 

Vzhledem ke křehké rovnováze mezi nabídkou a poptávkou očekávané po roce 2020 může 

další pokles poptávky způsobený překryvy systému EU ETS s dalšími politikami v oblasti 

klimatu vést k situaci, kdy nabídka povolenek bude neustále rovna příslušné poptávce nebo 

vyšší. Proto by měl být negativní dopad překrývajících se politik v oblasti klimatu 

neutralizován tím, že se umístí do rezervy tržní stability objem povolenek, který bude 

odpovídat úsporám emisí dosaženým mimo trh EU ETS. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 24 – odst. 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Komise vyhodnotí tuto směrnici 

nejpozději do 28. února 2024 a poté 

každých pět let a předloží zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě. K této 

zprávě budou případně přiloženy návrhy 

12. Komise nejpozději do šesti měsíců 

od globálního přezkumu UNFCCC v roce 

2023 provede celkovou revizi této 

směrnice a poté následná celková 

hodnocení a předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu posuzující 
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dalších opatření. celkovou účinnost této směrnice a potřebu 

upravit politiku Unie v oblasti energetické 

účinnosti podle cílů Pařížské dohody. K 

této zprávě budou případně přiloženy 

návrhy dalších opatření. 

Odůvodnění 

Revizi této směrnice je třeba chápat po přijetí Pařížské dohody v novém globálním kontextu. 

Ambiciózní opatření v oblasti energetické účinnosti budou pro Evropu klíčovými nástroji 

plnění jejích závazků a je nezbytné je každých pět let aktualizovat. 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. a 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha IV – poznámka pod čarou 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v příloze IV se poznámka pod 

čarou 3 nahrazuje tímto: „3) Použije se pro 

výpočet úspor energie vyjádřených v 

primární energii s využitím přístupu zdola 

nahoru založeného na konečné spotřebě 

energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 

mohou členské státy použít standardní 

koeficient 2,0. Členské státy mohou v 

odůvodněných případech použít jiný 

koeficient.“; 

a) v příloze IV se poznámka pod 

čarou 3 nahrazuje tímto: „3) Použije se pro 

výpočet úspor energie vyjádřených v 

primární energii s využitím přístupu zdola 

nahoru založeného na konečné spotřebě 

energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 

mohou členské státy použít standardní 

koeficient 2,0. Členské státy mohou 

v odůvodněných případech použít na 

základě vnitrostátních okolností 

ovlivňujících spotřebu primární energie 

jiný koeficient. Tyto okolnosti by měly být 

řádně odůvodněné, měřitelné a ověřitelné 

a zakládat se na objektivních a 

nediskriminačních kritériích.“; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha V – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) musí se prokázat, že se jedná o 

úspory nad rámec úspor, kterých by bylo 

a) musí se prokázat, že se jedná o 

úspory nad rámec úspor, kterých by bylo 
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dosaženo i bez činnosti povinných, 

zúčastněných nebo pověřených stran anebo 

prováděcích orgánů. Za účelem určení 

toho, jaké úspory mohou být uplatněny 

jako dodatečné, členské státy určí výchozí 

úroveň, která popisuje, jak by se spotřeba 

energie vyvíjela v případě neexistence 

daného politického opatření. Výchozí 

úroveň zohledňuje alespoň tyto faktory: 

trendy spotřeby energie, změny v chování 

spotřebitelů, technologický pokrok a 

změny způsobené dalšími opatřeními 

prováděnými na vnitrostátní úrovni a na 

úrovni EU; 

dosaženo i bez činnosti povinných, 

zúčastněných nebo pověřených stran anebo 

prováděcích orgánů. Za účelem určení 

toho, jaké úspory mohou být uplatněny 

jako dodatečné, členské státy určí výchozí 

úroveň, která popisuje, jak by se spotřeba 

energie vyvíjela v případě neexistence 

daného politického opatření a nových 

individuálních opatření, k nimž toto 

opatření vede. Výchozí úroveň zohledňuje 

alespoň tyto faktory: trendy spotřeby 

energie, změny v chování spotřebitelů, 

technologický pokrok a změny způsobené 

dalšími opatřeními prováděnými na 

vnitrostátní úrovni a na úrovni EU; 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha V – odst. 2 – písm. h  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) při výpočtu úspor energie se přihlíží 

k životnímu cyklu opatření. To lze učinit 

součtem úspor, jichž bude jednotlivými 

individuálními opatřeními dosaženo mezi 

dnem jejich provedení a 31. prosincem 

2020 nebo 31. prosincem 2030. 

Alternativně mohou členské státy přijmout 

jinou metodu, u níž se předpokládá 

dosažení alespoň stejného celkového 

objemu úspor. Při použití jiných metod 

členské státy zajistí, aby celkový objem 

úspor energie vypočtený pomocí těchto 

jiných metod nebyl vyšší než objem úspor 

energie, který by byl výsledkem výpočtu 

provedeného součtem úspor, jichž bude 

dosaženo jednotlivými individuálními 

opatřeními mezi dnem jejich provedení a 

31. prosincem 2020 nebo 31. prosincem 

2030. Členské státy ve svém integrovaném 

vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a 

změny klimatu v rámci správy energetické 

unie podrobně popíší, jaké jiné metody 

použily a jakým způsobem zajistily splnění 

h) při výpočtu úspor energie se přihlíží 

k životnímu cyklu opatření součtem úspor, 

jichž bude jednotlivými individuálními 

opatřeními dosaženo mezi dnem jejich 

provedení a 31. prosincem 2020 nebo 31. 

prosincem 2030. Alternativně mohou 

členské státy přijmout jinou metodu, u níž 

se předpokládá dosažení alespoň stejného 

celkového objemu úspor. Při použití jiných 

metod členské státy zajistí, aby celkový 

objem úspor energie vypočtený pomocí 

těchto jiných metod nebyl vyšší než objem 

úspor energie, který by byl výsledkem 

výpočtu provedeného součtem úspor, jichž 

bude dosaženo jednotlivými individuálními 

opatřeními mezi dnem jejich provedení a 

31. prosincem 2020 nebo 31. prosincem 

2030. Členské státy ve svém integrovaném 

vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a 

změny klimatu v rámci správy energetické 

unie podrobně popíší, jaké jiné metody 

použily a jakým způsobem zajistily splnění 
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tohoto závazného požadavku na výpočet. tohoto závazného požadavku na výpočet. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2012/12/EU 

Příloha V – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě politických opatření přijatých 

podle čl. 7 odst. 2 písm. e) členské státy 

mohou použít metodiku výpočtu 

stanovenou podle směrnice 2010/31/EU, 

pokud je to v souladu s požadavky článku 

7 této směrnice a této přílohy. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha V – odst. 5 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) zdrojích použitých při výpočtu 

údajů o prodeji energie, včetně 

odůvodnění využití alternativních 

statistických zdrojů, a jakýchkoli rozdílech 

ve výsledných množstvích (pokud jsou 

použity zdroje jiné než Eurostat); 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha V – odst. 5 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) životním cyklu opatření a způsobu, 

jak jsou vypočítány nebo na čem jsou 

h) životním cyklu opatření a způsobu, 

jak jsou vypočítány nebo na čem jsou 

založeny, a rovněž o jakékoli jiné přijaté 
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založeny; metodě, u níž se předpokládá dosažení 

alespoň stejného celkového objemu úspor; 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2010/31/EU 

Příloha VIIa – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Minimální požadavky na vyúčtování a 

informace o spotřebě na základě skutečné 

spotřeby vytápění, chlazení a teplé vody 

Minimální požadavky na vyúčtování a 

informace o spotřebě týkající se vytápění, 

chlazení a teplé vody 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2010/31/EU 

Příloha VIIa – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vyúčtování na základě skutečné spotřeby Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

nebo odečtů indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění 

Aby koneční uživatelé mohli regulovat 

svou spotřebu energie, provádí se 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

alespoň jednou ročně. 

Aby koneční uživatelé mohli regulovat 

svou spotřebu energie, provádí se 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

nebo odečtů indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění alespoň jednou ročně. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2010/31/EU 

Příloha VIIa – bod 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Od [zde, prosím, doplňte datum vstupu v 

platnost] v případech, kdy byly instalovány 

Od [zde, prosím, doplňte datum provedení] 

v případech, kdy byly instalovány dálkově 
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dálkově odečitatelné měřiče nebo 

indikátory pro rozdělování nákladů, jsou 

informace o vyúčtování nebo spotřebě 

založené na skutečné spotřebě poskytovány 

alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání 

nebo pokud si koneční spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v 

elektronické podobě, a v ostatních 

případech dvakrát ročně. 

odečitatelné měřiče nebo indikátory pro 

rozdělování nákladů na vytápění, jsou 

informace o vyúčtování nebo spotřebě 

založené na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění poskytovány alespoň 

jednou za čtvrt roku na vyžádání nebo 

pokud si koneční spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v 

elektronické podobě, a v ostatních 

případech dvakrát ročně. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2010/31/EU 

 Příloha VIIa – bod 2 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Od 1. ledna 2022 budou v případech, kdy 

jsou nainstalovány dálkově odečitatelné 

měřiče nebo indikátory pro rozdělování 

nákladů, informace o vyúčtování 

zpřístupňovány alespoň jednou za měsíc. 

Vytápění a chlazení mohou být z této 

povinnosti mimo otopné/chladicí období 

vyjmuty. 

Od 1. ledna 2022 jsou v případech, kdy 

jsou nainstalovány dálkově odečitatelné 

měřiče nebo indikátory pro rozdělování 

nákladů na vytápění, informace 

o vyúčtování nebo spotřebě založené na 

skutečné spotřebě nebo na odečtech 

indikátorů pro rozdělování nákladů na 

vytápění zpřístupňovány alespoň jednou za 

měsíc. Vytápění a chlazení mohou být z 

této povinnosti mimo otopné/chladicí 

období vyjmuty. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2010/31/EU 

Příloha VIIa – bod 3 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Minimální informace obsažené ve 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Minimální informace obsažené ve 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

nebo odečtů indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění 
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Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha VIIa – bod 3 – odst. – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé 

měli ve svých vyúčtováních k dispozici v 

jasné a pochopitelné podobě tyto 

informace: 

Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé 

měli ve svých vyúčtováních k dispozici v 

jasné a pochopitelné podobě tyto přesné 

informace: 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 – písm. b 

Směrnice 2010/31/EU 

 Příloha VIIa – bod 3 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou 

spotřebu energie; 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou 

spotřebu energie nebo celkové náklady na 

vytápění a odečty indikátorů pro 

rozdělování nákladů na vytápění; 

Odůvodnění 

Přílohu VIIa je třeba pozměnit tak, aby byla v souladu s článkem 10a. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 a (nový) 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha IX – část 1 – písm. g 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a.  V příloze IX se v části I písmeno 

g) nahrazuje tímto: 

g) Ekonomická analýza: soupis účinků g) Ekonomická analýza: soupis účinků 

Ekonomická analýza zohlední všechny Ekonomická analýza zohlední všechny 
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příslušné ekonomické účinky. příslušné ekonomické účinky. 

V analyzovaných scénářích mohou členské 

státy v procesu rozhodování posoudit a 

zohlednit náklady a úspory energie 

vyplývající ze zvýšené pružnosti dodávek 

energie a z optimálnějšího provozu 

elektroenergetických sítí včetně nákladů, 

které nevzniknou, a úspor vyplývajících z 

omezení investic do infrastruktury. 

V analyzovaných scénářích členské státy v 

procesu rozhodování posoudí a zohlední 

náklady a úspory energie vyplývající ze 

zvýšené pružnosti dodávek energie a z 

optimálnějšího provozu 

elektroenergetických sítí včetně nákladů, 

které nevzniknou, a úspor vyplývajících z 

omezení investic do infrastruktury. 

Zohledňované náklady a přínosy zahrnují 

alespoň: 

Zohledňované náklady a přínosy zahrnují 

alespoň: 

i) Přínosy i) Přínosy 

— hodnotu výstupu pro spotřebitele (teplo 

a elektřina), 

— hodnotu výstupu pro spotřebitele (teplo 

a elektřina), 

— v maximální možné míře vnější 

přínosy, jako jsou přínosy v oblasti 

životního prostředí nebo zdraví. 

— vnější přínosy, jako jsou přínosy v 

oblasti životního prostředí, emisí 

skleníkových plynů nebo zdraví, 

 — dopady v oblasti pracovního trhu, 

energetické bezpečnosti, 

konkurenceschopnosti 

ii) Náklady ii) Náklady 

— kapitálové náklady na zařízení a 

vybavení, 

  

— kapitálové náklady na zařízení a 

vybavení, 

— kapitálové náklady souvisejících 

energetických sítí, 

— kapitálové náklady souvisejících 

energetických sítí, 

— variabilní a fixní provozní náklady, — variabilní a fixní provozní náklady, 

— náklady na energii, — náklady na energii, 

— v maximální možné míře náklady v 

důsledku účinků v oblasti životního 

prostředí a zdraví. 

náklady v oblasti životního prostředí a 

zdraví, 

 —náklady v oblasti pracovního trhu, 

energetické bezpečnosti, 

konkurenceschopnosti 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Dosahování našich cílů v rámci Pařížské dohody 

Evropská unie musí stát v popředí celosvětového boje proti změně klimatu. Historická 

Pařížská dohoda nám poskytla jasný rámec pro zmírnění globálního oteplování a jeho 

katastrofálních důsledků pro současnou generaci a mnoho generací budoucích. Energetická 

účinnost je naším základním nástrojem pro dekarbonizaci dodávek energie, budov, dopravy a 

průmyslu v Evropě. Návrhy uvedené v této zprávě by vedly v EU k předpokládanému snížení 

emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 47 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990, což 

znamená, že bychom měli bez problémů dosáhnout našeho cíle 40% snížení v souladu s 

Pařížskou dohodou. Z toho plyne, že evropské cíle v oblasti ochrany klimatu a energetické 

účinnosti se navzájem posilují. Musíme však pokračovat v úsilí o dosažení čisté uhlíkové 

neutrality do roku 2050, a proto je třeba dostát našemu závazku pro oblast energetické 

účinnosti po roce 2030. 

Energetická bezpečnost 

Energetická závislost představuje pro Evropu závažné hospodářské a geopolitické problémy. 

EU dováží 53 % veškeré energie, kterou spotřebovává, za cenu přesahující 1 miliardu EUR 

denně. Tím, že v Evropě snížíme celkové množství potřebné energie, bude možné pomocí 

opatření energetické účinnosti snížit naši závislost na třetích zemích, a tak posílit naši 

energetickou bezpečnost. Návrhy uvedené v této zprávě by do roku 2050 výrazně snížily 

dovoz energie: v období 2021–2030 by snížení dovozu fosilních paliv ušetřilo 288 miliard 

EUR, přičemž by se v období do roku 2050 úspory dále zvyšovaly. 

Energetická chudoba 

Energetickou chudobou je v EU ohroženo mezi 50 a 125 miliony lidí, kteří nejsou schopni 

vytápět své domovy nebo platit účty. Vliv evropské energetické politiky na energetickou 

chudobu nelze ignorovat nebo jednoduše přenechat k řešení vnitrostátní sociální politice. 

Evropa má obrovský potenciál ke zvýšení energetické účinnosti budov, ale řešení musí být 

navržena tak, aby se zabránilo nežádoucím účinkům, které mohou riziko energetické chudoby 

dále zvyšovat. Například ustanovení o individuálním měření představují otázku, u níž je třeba 

tyto aspekty pečlivě zvážit. 

Až budeme v budoucnu usilovat o dekarbonizaci budov, bude v případě budov, které vlastní 

či užívají nízkopříjmové domácnosti, obtížnější vynaložit investice potřebné k dosažení 

přínosu. Proto je zásadní, abychom již začali přijímat cílená opatření, která by těmto 

skupinám pomohla. Opatření přijatá členskými státy by měla upřednostňovat domácnosti 

postižené energetickou chudobou a sociální bydlení, a proto zpravodajka navrhuje, aby 

členské státy byly povinny vyžadovat významný podíl opatření, která mají být prováděna v 

domácnostech postižených energetickou chudobou nebo v sociálním bydlení. 

Hospodářský růst 

Existuje mylná představa, že zatímco roste ekonomika, musí se současně zvyšovat i spotřeba 

energie. Úspěch opatření v oblasti energetické účinnosti ukázal, že nejenže je možné spotřebu 

energie v období hospodářského růstu snížit, ale že opatření energetické účinnosti mohou 

vskutku k růstu významně přispět. Konečná spotřeba energie od roku 2010 klesá, zatímco 

HDP v EU stoupá. Snížení spotřeby energie je nejlevnějším způsobem, jak dosáhnout 

nákladově efektivní energetické účinnosti. Ačkoli se ekonomické modely liší, návrhy 

obsažené v tomto stanovisku by se projevily někde na škále mezi čistým nulovým účinkem a 

zvýšením HDP o 4,1 %, za předpokladu, že bude k dispozici vhodné financování investic. A 
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to aniž by byly zohledněny další ekonomické přínosy v rámci opatření energetické účinnosti, 

jako je zlepšení kvality ovzduší a významné přínosy pro zdraví. 

Opatření obsažená v tomto stanovisku jsou také navržena tak, aby poskytla skutečný impulz, 

pokud jde o zaměstnanost. Budou-li příslušné investice správně financovány, z modelů 

vyplývá velmi výrazné zvýšení zaměstnanosti, jež by se týkalo mezi 405 000 a 4,8 milionu 

lidí. 

Odstranění nedostatků 

Aktualizace této směrnice nám dává příležitost řešit problémy zjištěné ve stávajících právních 

předpisech. Jedním z důležitých opatření směrnice je cíl spočívající v roční úspoře energie o 

1,5 %. K tomuto požadavku však byla zavedena řada možností flexibility, které členským 

státům umožňují snížit ambice tím, že se vezmou v úvahu dřívější činnosti nebo se vyloučí z 

výpočtů určitá odvětví. To vyvolává situaci, kdy je dosaženo ročních cílů úspory energie 

pouze z poloviny. Oslabování zmíněných cílů by nemělo pokračovat, a proto zpravodajka 

považuje za vhodné mnohé z uvedených nedostatků odstranit. Navrhuje rovněž dále rozšířit 

opatření, která se ukázala jako účinná, jako je renovace veřejných budov a energetické audity 

pro podniky. 

Hájíme občanské zájmy 

Evropský parlament důsledně hlasuje pro pokročilejší opatření v oblasti energetické účinnosti.  

Poslanci Evropského parlamentu, zástupci občanů, uznávají výhody, které mohou tato 

opatření přinést nejen pro životní prostředí, ale i pro zdraví, spotřebitele a podniky. 

Nejmarkantnějším příkladem je, že návrhy tohoto stanoviska by v důsledku obrovského 

zlepšení kvality ovzduší znamenaly nárůst let života o 17 milionů. Parlament musí i nadále 

zastávat zájmy občanů, včetně spotřebitelů, kteří chtějí snížit účty za energii a teplejší 

domovy, podniků, které si přejí levnější, čistší energii a právní jistotu, a podnikatelů, kteří 

chtějí být spravedlivě odměněni za technologický pokrok, který průběžně zlepšuje 

energetickou účinnost. 
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