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Pozměňovací návrh  881 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy mají povinnost 

požadovat, aby provozovatelé sítí a 

vnitrostátní regulační orgány zajišťovali 

dlouhodobé plánování sítí a činili patřičné 

kroky k rozvoji infrastruktury 

přenosových a distribučních sítí, 

inteligentních sítí, zařízení pro skladování 

energie a elektroenergetické soustavy s 

cílem zaručit připravenost systému na 

zvýšení úrovně produkce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů a bezpečný provoz 

elektroenergetické soustavy včetně 

propojení mezi členskými státy a mezi 

členskými státy a třetími zeměmi. Členské 

státy rovněž činí potřebné kroky pro 

urychlení schvalovacích postupů pro 

infrastrukturu sítě a pro koordinaci 

schvalování infrastruktury sítě se 

správními a plánovacími postupy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Má-li se zaručit, že systém bude připraven na zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, 

musí členské státy zaručit, že budou činěny kroky k zajištění dlouhodobého plánování sítí a k 

rozvoji všech nezbytných součástí elektroenergetické soustavy. 

 

Pozměňovací návrh  882 

Claude Turmes 

za skupinu VERTS/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1a. V souladu s požadavky na 

zachování spolehlivosti a bezpečnosti 

distribuční soustavy, jež se zakládají na 

transparentních a nediskriminačních 

kritériích stanovených příslušnými 

vnitrostátními orgány: 

 a) členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav a provozovatelé 

distribučních soustav zaručili na svém 

území přenos a distribuci elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie; 

 b) členské státy zajistí rovněž přednostní 

nebo zaručený přístup elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie 

k distribuční soustavě; 

 c) členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav dávali při spouštění 

zařízení na výrobu elektřiny přednost 

výrobním zařízením využívajícím 

obnovitelné zdroje energie, pokud to 

neohrozí bezpečné provozování 

vnitrostátní elektrické soustavy a jsou 

splněny tyto podmínky: 

 i) podíl nestálých energetických zdrojů v 

konečné spotřebě elektrické energie 

daného členského státu je nejméně 33 %; 

 ii) členský stát směřuje k dosažení svého 

cíle pro rok 2030; 

 iii) členský stát plně otevřel všechny své 

trhy včetně všech doplňkových služeb 

obnovitelným zdrojům energie a stanovil 

transparentní metodiku týkající se 

pravidel pro omezování. 

 Pokud se daný členský stát na základě 

těchto kritérií rozhodne neuplatnit 

prioritní nasazení u nově instalovaných 

kapacit obnovitelné energie, musí 

přijmout vhodná provozní opatření 

týkající se sítí a trhů, kterými zmírní 
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negativní dopady této změny na stávající 

obnovitelné generační jednotky. Členský 

stát odůvodní, že neuplatnění prioritního 

nasazení neovlivní dosažení cíle snížení 

celkových emisí skleníkových plynů Unie 

do roku 2030 o nejméně 40 % pod úroveň 

roku 1990. 

 Prioritní nasazení musí být v každém 

případě zachováno u zařízení s nejvyšší 

kapacitou 1 MW a u zařízení 

provozovaných komunitami obnovitelné 

energie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ve směrnici by měl být ponechán prioritní přístup a prioritní nasazení obnovitelných zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  883 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1b. Členské státy vyžadují od 

provozovatelů přenosových 

a distribučních soustav, aby nesli veškeré 

náklady technických úprav, jako je 

připojení k distribuční soustavě a posílení 

distribuční soustavy a zlepšení provozu 

soustavy, a aby zveřejňovali pravidla pro 

nediskriminační uplatňování kodexů 

distribuční soustavy, které jsou nutné pro 

začlenění nových výrobců dodávajících do 

propojené distribuční soustavy elektřinu 

vyrobenou z obnovitelných zdrojů, se 

zvláštním zaměřením na výrobce v 

okrajových regionech a v regionech s 

nízkou hustotou obyvatelstva. 
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Provozovatelé přenosových soustav a 

provozovatelé distribučních soustav 

mohou žádat vnitrostátní orgány o 

proplacení nákladů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Protože výrobci energie z konvenčních zdrojů nikdy nemuseli nést náklady na rozšiřování a 

posilování sítí, nebylo by spravedlivé, aby tyto náklady museli nést provozovatelé 

obnovitelných zdrojů energie. 

 

Pozměňovací návrh  884 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1c. Členské státy od provozovatelů 

přenosových a distribučních soustav 

vyžadují, aby zajistili, že každému novému 

výrobci energie z obnovitelných zdrojů, 

který se bude chtít připojit k síti, bude 

poskytnut přístup, aniž by musel nést 

náklady na připojení k síti podle odstavce 

4, a budou mu poskytnuty veškeré 

nezbytné informace, včetně: 

 a) přiměřených a přesných lhůt pro přijetí 

a vyřízení žádosti o připojení k síti, 

 b) přiměřené přibližné lhůty nezbytné pro 

každé navrhované připojení k síti. 

 Členské státy mohou povolit výrobcům 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

kteří se chtějí připojit k distribuční 

soustavě, aby vypsali veřejnou soutěž na 

práce související s připojením. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Obnovují se některé pasáže z článku 16 směrnice 2009/28/ES o provozu sítí. 

 

Pozměňovací návrh  885 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1d. Členské státy zajistí, aby účtování 

sazeb za přenos a distribuci 

nediskriminovalo elektřinu 

z obnovitelných zdrojů energie, včetně 

zejména elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie vyrobené v okrajových oblastech, 

například ostrovních oblastech 

a oblastech s nízkou hustotou 

obyvatelstva. Členské státy zajistí, aby 

účtování sazeb za přenos a distribuci 

nediskriminovalo plyn z obnovitelných 

zdrojů energie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Obnovují se některé pasáže z článku 16 směrnice 2009/28/ES o provozu sítí. 

 

Pozměňovací návrh  886 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 e (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1e. Členské státy zajistí, aby sazby 

účtované provozovateli přenosových 

a distribučních soustav za přenos 

a distribuci elektřiny ze zařízení, která 

využívají obnovitelné zdroje energie, 

odrážely realizovatelné nákladové výhody 

vyplývající z připojení zařízení k soustavě. 

Tyto nákladové výhody mohou vzniknout 

z přímého užití nízkonapěťové distribuční 

soustavy. 

Or. en 

Odůvodnění 

 Obnovují se některé pasáže z článku 16 směrnice 2009/28/ES o přístupu k sítím a jejich 

provozu. 

 

Pozměňovací návrh  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. S výhradou požadavků týkajících 

se zachování spolehlivosti a bezpečnosti 

sítě a na základě transparentních a 

nediskriminačních kritérií stanovených 

příslušnými vnitrostátními orgány: 

 a) členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav a provozovatelé 

distribučních soustav na jejich území 

zabezpečili přenos a distribuci elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie; 

 b) členské státy zajistí rovněž přednostní 

nebo zaručený přístup elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie 



 

AM\1130434CS.docx 9/149 PE607.899v02-00 

 CS 

k distribuční soustavě; 

 c) členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav dávali při spouštění 

zařízení na výrobu elektřiny přednost 

výrobním zařízením využívajícím 

obnovitelné zdroje energie, pokud to 

bezpečné provozování vnitrostátní 

elektrické soustavy umožňuje, a aby se tak 

dělo na základě transparentních 

a nediskriminačních kritérií. Členské státy 

zajistí, aby byla přijata náležitá provozní 

opatření týkající se distribuční soustavy 

a trhu, s cílem minimalizovat omezení 

distribuce elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů. V případě, kdy 

jsou z důvodu zajištění bezpečnosti 

vnitrostátní elektrické soustavy 

a zabezpečení dodávek energie přijata 

významná opatření k omezení distribuce 

energie z obnovitelných zdrojů, členské 

státy zajistí, aby odpovědní provozovatelé 

soustavy uvědomili o těchto opatřeních 

příslušný regulační orgán a uvedli, jaká 

hodlají přijmout nápravná opatření, aby 

se předešlo nepřiměřeným omezením. 

Or. en 

Odůvodnění 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 
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Pozměňovací návrh  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy učiní potřebné kroky 

k rozvoji rozvodné a distribuční 

infrastruktury, inteligentních sítí, 

skladovacích kapacit a elektrické soustavy 

tak, aby se umožnilo bezpečné 

provozování elektrické soustavy, neboť 

napomáhá dalšímu rozvoji výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

včetně propojovacího vedení mezi 

členskými státy a mezi členskými státy 

a třetími zeměmi. 

 Členské státy, které nedosáhly závazného 

minimálního 10% cíle v oblasti propojení, 

zahrnou do svých integrovaných 

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 

klimatu plán na splnění tohoto cíle, který 

zohlední nejúčinnější investiční projekty. 

Tyto projekty jsou klasifikovány jako 

prioritní investiční projekty pro vnitřní trh 

a vztahují se na ně zvláštní ustanovení 

(článku 7 nařízení [správa] / článku 3 

směrnice o společných pravidlech pro 

vnitřní trh s elektřinou). Dokud nebudou 

provedeny nezbytné investice pro zadání 

těchto projektů, pokud je dosažena 

maximální úroveň obnovitelných zdrojů, 

která je možná z technického a 

hospodářského hlediska, členský států 

může požádat o prodloužení období 

souladu s vnitrostátním příspěvkem. 

 Členské státy rovněž činí potřebné kroky 

pro urychlení schvalovacích postupů pro 

infrastrukturu sítě a pro koordinaci 

schvalování infrastruktury sítě se 

správními a plánovacími postupy. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy učiní potřebné kroky 

k rozvoji rozvodné a distribuční 

infrastruktury, inteligentních sítí, 

inteligentních sítí a skladovacích kapacit 

tak, aby se umožnilo bezpečné 

provozování elektrické soustavy, které 

napomáhá dalšímu rozvoji výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

 Členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových a distribučních soustav na 

jejich území zaručili přenos a distribuci 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

s nejmenšími možnými omezeními nebo 

redispečinkem a zaručily plnou 

transparentnost ohledně pravidel a praxe 

omezování a redispečinku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy učiní potřebné kroky 

k rozvoji rozvodné a distribuční 

infrastruktury, inteligentních sítí, 

skladovacích kapacit a elektrické soustavy 

tak, aby se umožnilo bezpečné 

provozování elektrické soustavy, neboť 

napomáhá dalšímu rozvoji výroby 
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elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

včetně propojovacího vedení mezi 

členskými státy a mezi členskými státy 

a třetími zeměmi. Členské státy rovněž 

činí potřebné kroky pro urychlení 

schvalovacích postupů pro infrastrukturu 

sítě a pro koordinaci schvalování 

infrastruktury sítě se správními 

a plánovacími postupy. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 bodu 1 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1a. S výhradou požadavků týkajících 

se zachování spolehlivosti a bezpečnosti 

sítě a na základě transparentních a 

nediskriminačních kritérií stanovených 

příslušnými vnitrostátními orgány: 

 a) členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav a provozovatelé 

distribučních soustav na jejich území 

zabezpečili přenos a distribuci elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie; 

 b) členské státy zajistí rovněž přednostní 

nebo zaručený přístup elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie 

k distribuční soustavě; 

 c) členské státy zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav dávali při spouštění 

zařízení na výrobu elektřiny přednost 

výrobním zařízením využívajícím 

obnovitelné zdroje energie, pokud to 

bezpečné provozování vnitrostátní 

elektrické soustavy umožňuje, a aby se tak 
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dělo na základě transparentních 

a nediskriminačních kritérií. Členské státy 

zajistí, aby byla přijata náležitá provozní 

opatření týkající se distribuční soustavy 

a trhu, s cílem minimalizovat omezení 

distribuce elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů. V případě, kdy 

jsou z důvodu zajištění bezpečnosti 

vnitrostátní elektrické soustavy 

a zabezpečení dodávek energie přijata 

významná opatření k omezení distribuce 

energie z obnovitelných zdrojů, členské 

státy zajistí, aby odpovědní provozovatelé 

soustavy uvědomili o těchto opatřeních 

příslušný regulační orgán a uvedli, jaká 

hodlají přijmout nápravná opatření, aby 

se předešlo nepřiměřeným omezením. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1b. Členské státy budou od 

provozovatelů přenosových 

a distribučních soustav vyžadovat, aby 

vypracovali a zveřejnili svá jednotná 

pravidla pro hrazení a sdílení nákladů na 

technické úpravy, jako je připojení 

k distribuční soustavě a posílení 

distribuční soustavy, zlepšení provozu 

soustavy a pravidla pro nediskriminační 

uplatňování kodexů distribuční soustavy, 

které jsou nutné pro začlenění nových 

výrobců dodávajících do propojené 

distribuční soustavy elektřinu vyrobenou 

z obnovitelných zdrojů. 
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 Tato pravidla musí být založena na 

objektivních, transparentních 

a nediskriminačních kritériích, která 

zohledňují zejména všechny náklady 

a výhody související s připojením těchto 

výrobců k distribuční soustavě a zvláštní 

okolnosti výrobců umístěných 

v okrajových oblastech a oblastech 

s nízkou hustotou obyvatelstva. V těchto 

pravidlech mohou být uvedeny různé typy 

připojení. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 odst. 3 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1c. Členské státy mohou případně 

vyžadovat od provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav, aby hradili zčásti 

nebo zcela náklady uvedené v odstavci 3. 

Členské státy přezkoumají a přijmou 

nezbytná opatření ke zlepšení rámce a 

pravidel pro hrazení a sdílení nákladů 

uvedených v odstavci 3 do 30. června 2011 

a poté každé dva roky s cílem zajistit 

začlenění nových výrobců, jak je uvedeno 

v daném odstavci. 

Or. en 

Viz čl. 16 odst. 4 směrnice 2009/28/ES. 
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Pozměňovací návrh  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1d. Členské státy budou od 

provozovatelů přenosových 

a distribučních soustav vyžadovat, aby 

každému novému výrobci energie 

z obnovitelných zdrojů, který se chce 

připojit k soustavě, poskytli komplexní 

a potřebné informace, včetně: 

 a) komplexního a podrobného odhadu 

nákladů souvisejících s připojením, 

 b) přiměřených a přesných lhůt pro přijetí 

a vyřízení žádosti o připojení k síti, 

 c) přiměřené přibližné lhůty nezbytné pro 

každé navrhované připojení k síti. 

 Členské státy mohou povolit výrobcům 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

kteří se chtějí připojit k distribuční 

soustavě, aby vypsali veřejnou soutěž na 

práce související s připojením. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 bodu 5 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1e. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 
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3 musí být zajištěno systémem, který je 

založen na objektivních, transparentních 

a nediskriminačních kritériích 

zohledňujících prospěch, který mají z 

připojení dříve i později připojení výrobci 

a rovněž provozovatelé přenosových a 

distribučních soustav. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 bodu 6 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1f. Členské státy zajistí, aby účtování 

sazeb za přenos a distribuci 

nediskriminovalo elektřinu 

z obnovitelných zdrojů energie, včetně 

zejména elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie vyrobené v okrajových oblastech, 

například ostrovních oblastech 

a oblastech s nízkou hustotou 

obyvatelstva. Členské státy zajistí, aby 

účtování sazeb za přenos a distribuci 

nediskriminovalo plyn z obnovitelných 

zdrojů energie. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 bodu 7 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. -1 g (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1g. Členské státy zajistí, aby sazby 

účtované provozovateli přenosových 

a distribučních soustav za přenos 

a distribuci elektřiny ze zařízení, která 

využívají obnovitelné zdroje energie, 

odrážely realizovatelné nákladové výhody 

vyplývající z připojení zařízení k soustavě. 

Tyto nákladové výhody mohou vzniknout 

z přímého užití nízkonapěťové distribuční 

soustavy. 

Or. en 

(Viz znění čl. 16 bodu 8 písm. a) směrnice 2009/28/EU.) 

 

Pozměňovací návrh  898 

Massimiliano Salini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy případně posoudí 

nutnost rozšířit stávající infrastrukturu 

plynárenské sítě s cílem usnadnit 

začlenění plynu z obnovitelných zdrojů 

energie. 

1. Členské státy případně posoudí 

nutnost rozšířit stávající infrastrukturu 

plynárenské sítě. 

 ENTSO pro plyn zahrne do desetiletého 

plánu rozvoje sítě vypracování prognózy 

biomethanu a ostatních obnovitelných 

plynů, zejména vodíku a bio-syntetického 

plynu, přičemž vezme v potaz integrované 

vnitrostátní energetické a klimatické 

plány členských států, vnitrostátní 

podpůrné systémy a veškeré další 

relevantní vnitrostátní údaje. 

 Desetiletý plán rozvoje sítě rovněž určí 

potřeby investic do sítí s ohledem na 
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rozvoj biomethanu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je spjat s pozměňovacími návrhy k částem, které Komise ve svém 

návrhu změnila. 

 

Pozměňovací návrh  899 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy případně posoudí 

nutnost rozšířit stávající infrastrukturu 

plynárenské sítě s cílem usnadnit začlenění 

plynu z obnovitelných zdrojů energie. 

1. Členské státy případně posoudí 

nutnost rozšířit stávající infrastrukturu 

plynárenské sítě s cílem usnadnit začlenění 

plynu z obnovitelných zdrojů energie. 

Provozovatelé přenosových soustav a 

provozovatelé distribučních soustav 

odpovídají za bezproblémový provoz 

infrastruktury plynárenských sítí včetně 

jejich údržby a pravidelného čištění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy případně posoudí 

nutnost rozšířit stávající infrastrukturu 

1. Členské státy posoudí nutnost 

rozšířit stávající plynárenskou 
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plynárenské sítě s cílem usnadnit začlenění 

plynu z obnovitelných zdrojů energie. 

infrastrukturu s cílem usnadnit začlenění 

plynu z obnovitelných zdrojů energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ENTSO pro plyn zahrne do desetiletého 

plánu rozvoje sítě prognózu biomethanu a 

ostatních obnovitelných plynů, zejména 

vodíku a bio-syntetického plynu, přičemž 

vezme v potaz integrované vnitrostátní 

energetické a klimatické plány členských 

států, vnitrostátní podpůrné systémy a 

veškeré další relevantní vnitrostátní údaje. 

Desetiletý plán rozvoje sítě rovněž určí 

potřeby investic do sítí s ohledem na 

rozvoj biomethanu. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je-li to nutné, budou členské státy 

od provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav nacházejících se na 

jejich území vyžadovat, aby zveřejňovali 

technická pravidla v souladu s článkem 6 

2. Je-li to nutné, budou členské státy 

od provozovatelů přenosových a 

distribučních soustav nacházejících se na 

jejich území vyžadovat, aby zveřejňovali 

technická pravidla v souladu s článkem 6 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/55/ES34, zejména pokud jde o 

pravidla pro připojení k soustavě zahrnující 

požadavky na kvalitu plynu, jeho odorizaci 

a tlak. Členské státy budou rovněž od 

provozovatelé přenosových a distribučních 

soustav rovněž vyžadovat, aby zveřejnili 

sazby za připojení pro obnovitelné zdroje 

plynu, založené na transparentních a 

nediskriminačních kritériích. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/55/ES34, zejména pokud jde o 

pravidla pro připojení k soustavě zahrnující 

požadavky na kvalitu plynu, jeho odorizaci 

a tlak. Členské státy musí od operátorů 

plynárenských sítí a od příslušných 

orgánů vyžadovat, aby stanovili míru 

injektáže vodíku na nejméně 10 %. 

Členské státy budou rovněž od 

provozovatelé přenosových a distribučních 

soustav rovněž vyžadovat, aby zveřejnili 

sazby za připojení pro obnovitelné zdroje 

plynu, založené na transparentních a 

nediskriminačních kritériích. 

__________________ __________________ 

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/55/ES ze dne 26. června 2003 

o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 

98/30/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2003, 

s. 57). 

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/55/ES ze dne 26. června 2003 

o společných pravidlech pro vnitřní trh se 

zemním plynem a o zrušení směrnice 

98/30/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2003, 

s. 57). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  903 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy rovněž vyžadují od 

provozovatelů přenosových 

a distribučních soustav, aby nesli veškeré 

náklady technických úprav, jako je 

připojení k distribuční soustavě a posílení 

distribuční soustavy a zlepšení provozu 

soustavy, a aby zveřejňovali pravidla pro 

nediskriminační uplatňování kodexů 

distribuční soustavy, které jsou nutné pro 

začlenění nových výrobců dodávajících do 
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propojené plynárenské distribuční 

soustavy vyrobenou z obnovitelných 

zdrojů, se zvláštním zaměřením na 

výrobce v okrajových regionech a v 

regionech s nízkou hustotou obyvatelstva. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu koherentnosti textu má tento článek stejné znění jako odpovídající článek o elektřině. 

 

Pozměňovací návrh  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 
učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

3. Členské státy ve svých národních 

akčních plánech pro energii z 

obnovitelných zdrojů posoudí nezbytnost 

budování nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie, aby mohlo být dosaženo 

národního cíle pro rok 2030 uvedeného v 

čl. 3 odst. 1. Bude-li to nutné, členské státy 

na základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  905 

Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

udržitelných zařízeních na biomasu, teplo 

okolního prostředí ve velkých tepelných 

pumpách, solární a geotermální energii a 

přebytečné teplo z průmyslových a jiných 

zdrojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Přidávají se udržitelné zdroje energie, které nejsou uvedeny v původním znění. 

 

Pozměňovací návrh  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie a odpadního tepla nebo chladu za 

účelem dosažení cíle Unie podle čl. 3 odst. 

1 této směrnice, které je obsaženo v 

integrovaných vnitrostátních plánech v 

oblasti energetiky a klimatu v souladu s 

přílohou I nařízení [o správě], učiní 

nezbytné kroky k rozvoji infrastruktury pro 

ústřední vytápění s cílem napomoci rozvoji 

výroby energie pro ústřední vytápění a 

chlazení ve velkých zařízeních na biomasu 

a na solární a geotermální energii a 

odpadní teplo nebo chlad. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 
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zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii a odpadní teplo a 

chlad. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii a odpadní teplo nebo 

chlad. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  909 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení v zařízeních na 

biomasu a na solární energii a energii z 

okolního prostředí a odpadní teplo nebo 

chlad. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výroba energie z biomasy v malém rozsahu by neměla být z tohoto článku vyloučena. 

Vzhledem ke změnám článku 2 (definice) by se nemělo hovořit o geotermální energii, ale o 

„energii z okolního prostředí“. Je důležité získávat odpadní teplo nebo chlad prostřednictvím 

infrastruktury pro ústřední vytápění. 

 

Pozměňovací návrh  910 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 
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plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii a odpadní teplo nebo 

chlad. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  911 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii. 

3. Bude-li to nutné, členské státy na 

základě svého posouzení nezbytnosti 

výstavby nové infrastruktury pro ústřední 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie za účelem dosažení cíle Unie podle 

čl. 3 odst. 1 této směrnice, které je 

obsaženo v integrovaných vnitrostátních 

plánech v oblasti energetiky a klimatu v 

souladu s přílohou I nařízení [o správě], 

učiní nezbytné kroky k rozvoji 

infrastruktury pro ústřední vytápění s cílem 

napomoci rozvoji výroby energie pro 

ústřední vytápění a chlazení ve velkých 

zařízeních na biomasu a na solární a 

geotermální energii a odpadní teplo nebo 

chlad. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souvislosti s dálkovým topením není potřeba zmiňovat velká zařízení, proto mohou být a 

často také jsou malá. Infrastruktura dálkového vytápění by měla být schopna pojmout také 

odpadní teplo a chlad, aby bylo možné plně využít jejího dekarbonizačního potenciálu. 
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Pozměňovací návrh  912 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Článek 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 20 a 

 Skladování 

 (1) Systémy pro skladování, které 

napomáhají integraci výroby energie z 

obnovitelných zdrojů na trh, nelze 

klasifikovat jako konečné spotřebitele. 

Členské státy zajistí, aby nedocházelo ke 

zdvojování síťových poplatků za 

skladování elektřiny. 

 (2) Komise monitoruje rozdíly v síťových 

poplatcích u systémů skladování energie v 

různých členských státech a v nutných 

případech přijímá přiměřená opatření k 

zajištění rovných podmínek mezi 

členskými státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  913 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Článek 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 20 a 

 Skladování 

 1. Systémy pro skladování, které 

napomáhají integraci výroby energie z 

obnovitelných zdrojů na trh, nelze 
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klasifikovat jako konečné spotřebitele. 

Členské státy zajistí, aby nedocházelo ke 

zdvojování poplatků za skladování 

elektřiny. 

 2. Komise monitoruje rozdíly v síťových 

poplatcích u systémů skladování energie a 

v nutných případech přijímá přiměřená 

opatření k zajištění rovných podmínek 

mezi členskými státy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Článek 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 20 a 

 Členské státy přihlížejí ke specifickým 

vlastnostem energetických sítí z malých 

zařízení, samospotřebitelů energie z 

obnovitelných zdrojů a energetických 

komunit s cílem usnadnit jejich přístup k 

síti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  915 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, že (si) Členské státy zajistí, aby koneční 
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samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně nebo 

prostřednictvím agregátorů: 

spotřebitelé byli oprávněni stát se 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů. Členské státy nesmí diskriminovat 

na základě toho, že zákazník se stane 

obyvatelem, nájemcem nebo 

pronajímatelem nemovitosti. 

 Členské státy nebrání konečným 

spotřebitelům v tom, aby se stali 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů, a to ani tím, že by zaváděly 

objemové nebo kapacitní limity(ať už 

kumulační nebo vztahující se z jedinému 

zařízení), stanovovaly zatěžující a 

nepřiměřené postupy, poplatky, smluvní 

podmínky a technické požadavky. 

 Členské státy zajistí, že (si) 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně nebo 

prostřednictvím agregátorů: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  916 

Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, že (si) 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně nebo 

prostřednictvím agregátorů: 

Členské státy zajistí, aby koneční 

spotřebitelé byli oprávněni stát se 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů. Členské státy nesmí diskriminovat 

na základě toho, že zákazník se stane 

obyvatelem, nájemcem nebo 

pronajímatelem nemovitosti. 

 Členské státy nebrání konečným 

spotřebitelům v tom, aby se stali 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů, a to ani tím, že by zaváděly 

objemové nebo kapacitní limity(ať už 

kumulační nebo vztahující se z jedinému 

zařízení), stanovovaly zatěžující a 
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nepřiměřené postupy, poplatky, smluvní 

podmínky a technické požadavky. 

 Členské státy zajistí, že (si) 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně nebo 

prostřednictvím agregátorů: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  917 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, že (si) 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně nebo 

prostřednictvím agregátorů: 

Členské státy zajistí, aby koneční 

spotřebitelé byli oprávněni stát se 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně i kolektivně. Za 

tímto účelem členské státy zajistí, že  

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů individuálně: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  918 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
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aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

 mají nárok spotřebovávat elektřinu z 

obnovitelných zdrojů, kterou sami 

vyrobili, aniž by museli hradit poplatky či 

daně. 

 systémy skladování elektřiny v kombinaci 

se zařízením na výrobu elektřiny pro 

vlastní spotřebu nepodléhají žádným 

poplatkům. Mělo by se zabránit přímému 

zdanění a dvojímu zpoplatnění distribuční 

soustavy za skladovanou elektrickou 

energii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  921 

Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o 

nákupu energie prodávat svou 

přebytečnou produkci elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, aniž by se na ně 

vztahovaly nepřiměřené postupy a platby, 

jež nejsou nákladově efektivní; 

a) mají nárok spotřebovávat elektřinu 

z obnovitelných zdrojů, kterou sami 

vyrobili, aniž by museli hradit poplatky či 

daně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  922 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a aniž by hradili nebo získávali 

platby, jež nejsou nákladově efektivní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a aniž by hradili nebo získávali 

platby, jež nejsou nákladově efektivní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a aniž by hradili nebo získávali 

platby, jež nejsou nákladově efektivní; 

Or. en 

Odůvodnění 

Na samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů by se měly vztahovat změny sítě 

odrážející náklady stejně jako na jiné spotřebitele. Tito samospotřebitelé nadále závisejí na 

síti, protože vyrábějí energii pouze tehdy, svítí-li slunce nebo vane-li vítr. Pevné náklady 

energetické sítě by proto platil menší počet spotřebitelů, což by zvyšovalo zátěž ostatních. Je 

zásadní, aby síťové poplatky byly spravedlivě rozděleny. 

 

Pozměňovací návrh  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu bez punitivních poplatků a 

prostřednictvím smluv o nákupu energie 

prodávat svou přebytečnou produkci 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, aniž by 

se na ně vztahovaly nepřiměřené postupy a 

platby, jež nejsou nákladově efektivní; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím technologií 

distribuované účetní knihy nebo smluv o 

nákupu energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly diskriminační 

nebo nepřiměřeně zatěžující postupy a 

platby; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nutné sladit formulaci s čl. 15 odst. 1 písm. a) přepracovaného znění směrnice o elektřině a 

vyjasnit, že na samospotřebitele se nemohou vztahovat punitivní poplatky, které by je 

odrazovaly od jejich činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  927 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím seskupení nebo 

smluv o nákupu energie prodávat svou 

přebytečnou produkci elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, aniž by se na ně 

vztahovaly diskriminační nebo 

nepřiměřeně zatěžující postupy a platby; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  928 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní; 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu energie a skladovat a prodávat 

energii, mimo jiné prostřednictvím smluv 

o nákupu energie prodávat svou 

přebytečnou produkci elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, aniž by se na ně 

vztahovaly nepřiměřené postupy a platby, 

jež nejsou nákladově efektivní; 

Or. en 

Odůvodnění 

Samospotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů by rovněž měli být oprávněni energii 

skladovat. 

 

Pozměňovací návrh  929 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) jsou oprávněni instalovat a 

provozovat systémy skladování energie v 

kombinaci se zařízeními na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

samospotřebu, aniž by se na ně vztahovaly 
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jakékoli poplatky, včetně dvojích poplatků 

za uskladněnou energii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  930 

Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) systémy skladování elektřiny v 

kombinaci se zařízením na výrobu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů pro 

vlastní spotřebu nepodléhají žádným 

poplatkům. Mělo by se zabránit přímému 

zdanění a dvojímu zpoplatnění distribuční 

soustavy za skladovanou elektrickou 

energii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) mají nárok spotřebovávat a 

skladovat elektřinu z obnovitelných 

zdrojů, kterou sami vyrobili, aniž by 

museli hradit poplatky či daně, a to ani 

síťové poplatky; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) nevztahují se na ně poplatky ani 

daně ve spojitosti s elektřinou, kterou 

dodávají do sítě, ani jiná finanční zátěž, 

která by představovala diskriminaci 

výroby energie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  933 

Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) jsou oprávněni prodávat svou 

nadprodukci energie z obnovitelných 

zdrojů, mimo jiné prostřednictvím dohod 

o nákupu elektřiny, a to přinejmenším za 

tržní cenu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  934 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zachovají svá práva jako 

spotřebitelé; 

b) zachovají svá práva jako 

spotřebitelé a mají práva a povinnosti 

výrobců, jak je definují členské státy; 

Or. en 

Odůvodnění 

Samospotřebitel by měl být chápán jako spotřebitel (měl by být status spotřebitele), který má 

práva dodávat nadprodukci do sítě a mít určitá práva a povinnosti jako spotřebitel. 

 

Pozměňovací návrh  935 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zachovají svá práva jako 

spotřebitelé; 

b) zachovají svá práva jako 

spotřebitelé v rámci smlouvy o dodávkách 

energie na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zachovají svá práva jako 

spotřebitelé; 

b) zachovají svá práva jako 

spotřebitelé, a; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  937 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) mohou se rozhodnout, že se stanou 

členy komunity obnovitelné energie a 

budou se dobrovolně účastnit 

individuálních nebo kolektivních projektů 

obnovitelné energie, ať už jsou vlastníky 

či nájemci zařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na 

úrovni Unie nebo členských států, pokud 

jde o elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou dodávají do distribuční soustavy v 

ročním množství nejvýše 10 MWh u 

domácností a 500 MWh u právnických 

osob; a  

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na 

úrovni Unie nebo členských států, pokud 

jde o elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou dodávají do distribuční soustavy v 

ročním množství nejvýše 10 MWh u 

domácností a 500 MWh u právnických 

osob; a 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob; a 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob. Pokud jsou 

těmito právnickými osobami 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů nebo veřejné subjekty, včetně obcí 

nebo subjektů přímo či nepřímo 

ovládaných obcemi, roční limit se vypočte 

jako individuální limit všech domácností v 

obci; a 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob; a 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob; nadále se 

však na ně vztahují ustanovení o dohledu 

a technických požadavcích na připojení k 

síti; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob; a 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob, aniž jsou 

dotčeny postupy dohledu a schvalování 

připojení zařízení na výrobu elektřiny ze 



 

PE607.899v02-00 42/149 AM\1130434CS.docx 

CS 

strany provozovatelů distribučních 

soustav. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob; a 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 500 MWh; a 

Or. en 

Odůvodnění 

Změnou hodnoty se rozšiřují možnosti samododavatelských technologií nad rámec 

fotovoltaiky. 

 

Pozměňovací návrh  944 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 

c) nejsou považováni za dodavatele 

energie podle právních předpisů na úrovni 

Unie nebo členských států, pokud jde o 
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elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 10 MWh u domácností a 

500 MWh u právnických osob; a 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou 

dodávají do distribuční soustavy v ročním 

množství nejvýše 500 MWh; a 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  945 

Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) za elektřinu z obnovitelných 

zdrojů, kterou sami vyrobili a kterou 

dodávají do distribuční soustavy, obdrží 

odměnu odrážející tržní hodnotu dodané 

elektřiny. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 
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their consumption patterns. 

 

Pozměňovací návrh  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané elektřiny. 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané elektřiny a 

dlouhodobou hodnotu, kterou přinášejí 

síti, životnímu prostředí a společnosti v 

souladu s analýzou nákladů a přínosů 

distribuované výroby energie podle článku 

59 [přepracovaného znění směrnice 

2009/72/ES ve znění COM(2016)864)]. To 

nebrání členským státům vytvářet nebo 

zachovávat inovativní modelu odměn, 

jako je měření sítě nebo virtuální měření 

sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Pozměňovací návrh  947 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané elektřiny. 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející přinejmenším tržní hodnotu 

dodané elektřiny a dlouhodobou hodnotu, 

kterou přinášejí síti, životnímu prostředí a 

společnosti v souladu s analýzou nákladů 

a přínosů distribuované výroby energie 

podle článku 59 [přepracovaného znění 

směrnice 2009/72/ES ve znění 

COM(2016)864)]. Členské státy mohou 

místo prahové hodnoty uvedené v písmeni 

c) stanovit hodnotu vyšší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané elektřiny. 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané 

elektřiny.Členské státy mohou stanovit 

limit vyšší než limit stanovený v písmenu 

c), aniž by byly dotčeny postupy 

monitorování a schvalování připojení 

zařízení pro výrobu energie k sítím ze 

strany poskytovatelů distribučních sítí. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  949 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané elektřiny. 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odpovídající minimálně tržní ceně. 

 Členské státy mohou místo prahové 

hodnoty uvedené v písmeni c) stanovit 

hodnotu vyšší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) za elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, obdrží odměnu 

odrážející tržní hodnotu dodané elektřiny. 

d) elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

kterou sami vyrobili a kterou dodávají do 

distribuční soustavy, by měli mít možnost 

prodávat přinejmenším za tržní hodnotu, 

případně prostřednictvím smlouvy o 

nákupu energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) jsou jim účtovány veškeré náklady 

vznikající při dodávání vyrobené elektřiny 

do sítě, přičemž tyto náklady zahrnují i 

síťové poplatky a pojištění. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu zamezení rozdílů mezi jednotlivými spotřebitelů a nepřiměřené zátěže tradičních 

spotřebitelů. 

 

Pozměňovací návrh  952 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) spravedlivým a přiměřeným 

způsobem přispívají k celkovému rozvoji 

sítě a systému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) provozovatelé přenosových a 

distribučních sítí jim zaručují přednostní 

nasazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou místo prahové 

hodnoty uvedené v písmeni c) stanovit 

hodnotu vyšší. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou místo prahové 

hodnoty uvedené v písmeni c) stanovit 

hodnotu vyšší. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby samospotřeba 

neodůvodněně a nepřiměřeně nesnižovala 

síťové tarify a poplatku hrazené v rámci 

elektroenergetické soustavy ve srovnání s 

tarify a poplatky odpovídajícími souhrnu 

individuálních spotřebitelů. Členské státy 

zajistí, aby samospotřeba přiměřeným 

způsobem přispívala k pokrytí nákladů 

systému. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy mohou nediskriminačním 

způsobem podporovat spotřebu elektrické 

energie pocházející ze samovýroby tím, že 

ji částečně nebo zcela osvobodí od daňové 

povinnosti a zajistí spravedlivou distribuci 

nákladů na údržbu sítě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  958 

Eva Kaili 
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Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo v rezidenční 

oblasti nebo jsou umístěni v téže obchodní 

či průmyslové zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů, a požívají 

práv uvedených v odst. 1 písm. a) až d). V 

takovém případě se prahová hodnota 

stanovená v odst. 1 písm. c) použije na 

každého dotčeného samospotřebitele 

energie z obnovitelných zdrojů. Členské 

státy mohou stanovit omezení kolektivní 

samospotřeby, například jako segment 

distribuční sítě.   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo v téže uzavřené distribuční soustavě, 

smějí společně provozovat vlastní 

spotřebu, jako by byli individuálními 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů. V takovém případě se prahová 
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odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

hodnota stanovená v odst. 1 písm. c) 

použije na každého dotčeného 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů. Spotřebovaná a prodaná energie 

všech společně působících spotřebitelů 

bude přesně a individuálně měřena v 

zájmu zajištění spravedlivého rozdělní 

nákladů systému a sítě a příjmů z prodeje 

energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Samospotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů by měli být začleněni do trhu s elektrickou 

energií.  Je třeba zamezit veškeré diskriminaci, pozitivní i negativní. Samospotřebitelé by měli 

být oprávněni prodávat elektřinu na trhu za cenu odrážející její tržní hodnotu. Měli by mít 

odpovědnost za vyvažování výkonu (článek 4 nařízení o elektřině), kterou mohou přenést na 

externího dodavatele nebo agregátora, který se stane stranou odpovědnou za vyvažování 

výkonu.Definice „dodavatele energie“ není obsažena v balíčku o čisté energie, a navržená 

terminologie proto není jednotná. 

 

Pozměňovací návrh  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo v rezidenční 

čtvrti nebo jsou umístěni v téže obchodní 

či veřejné zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 
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by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  963 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

blízkosti takové budovy, smějí společně 

provozovat vlastní spotřebu, jako by byli 

individuálními samospotřebiteli energie z 

obnovitelných zdrojů. V takovém případě 

se prahová hodnota stanovená v odst. 1 

písm. c) použije na každého dotčeného 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní zóně, zóně sdílených služeb 

nebo uzavřené distribuční soustavě, smějí 

společně provozovat vlastní spotřebu, jako 

by byli individuálními samospotřebiteli 

energie z obnovitelných zdrojů. V takovém 

případě se prahová hodnota stanovená v 

odst. 1 písm. c) použije na každého 

dotčeného samospotřebitele energie z 

obnovitelných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, že 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří bydlí v téže budově s více 

bytovými jednotkami nebo jsou umístěni v 

téže obchodní či průmyslové zóně, zóně 

sdílených služeb nebo uzavřené distribuční 

soustavě, smějí společně provozovat 

vlastní spotřebu, jako by byli 

individuálními samospotřebiteli energie z 

obnovitelných zdrojů. V takovém případě 

se prahová hodnota stanovená v odst. 1 

písm. c) použije na každého dotčeného 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy vyhodnotí stávající 

překážky a potenciál rozvoje vlastní 

spotřeby na svém území s cílem zavést 

rámec umožňující podporovat a 

usnadňovat rozvoj vlastní spotřeby 

elektřiny, tepla a chladu z obnovitelných 

zdrojů.  Tento rámec zahrnuje: 

 a) zvláštní opatření, včetně finančních 

pobídek, na podporu vlastní spotřeby u 

domácností s nízkými příjmy, které čelí 

riziku energetické chudoby, včetně 

nájemníků; 

 b) nástroje pro usnadnění přístupu k 

financování; 

 c) pobídky pro navrhovatele projektů v 



 

AM\1130434CS.docx 55/149 PE607.899v02-00 

 CS 

oblasti sociálního bydlení; 

 d) pobídky pro majitele budov, aby pro 

nájemce vytvářeli příležitosti pro vlastní 

spotřebu; 

 e) odstranění veškerých regulačních 

překážek bránících vlastní spotřebě 

energie z obnovitelných zdrojů. 

 Toto vyhodnocení a rámec jsou nedílnou 

součástí vnitrostátních plánů v oblasti 

energie a klimatu v souladu s nařízením 

[o správě energetické unie]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba podporovat výrobu elektřiny, tepla i chladu. Vytápění a chlazení našich budov a 

průmyslu tvoří polovinu spotřeby energie v EU. 

 

Pozměňovací návrh  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Na základě posouzení stávajících 

překážek a potenciálu přijmou členské 

státy opatření, jimiž budou podněcovat 

nájemníky a domácnosti postižené 

chudobou k tomu, aby se účastnili vlastní 

spotřeby, včetně rozvoje pobídek za 

účelem usnadnění přístupu k financování 

a pobídek podněcujících developery k 

realizaci projektů umístěné v oblastech 

sociálního bydlení a vlastníky budov k 

tomu, aby svým nájemníků umožňovali 

využívat vlastní spotřeby. Toto posouzení 

by mělo být součástí národních 

klimatických a energetických plánů 

členských států podle nařízení [nařízení o 

řízení, COM(2016759]. 
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Or. en 

Odůvodnění 

K tomu, aby se všichni členové společnosti mohli účastnit transformace energetiky a měli 

prospěch z vlastní spotřeby, jsou zapotřebí zvláštní ustanovení podněcující domácnosti 

postižené „palivovou chudobou“ a domácnosti, které žijí v nájmu, aby se účastnily vlastní 

spotřeby. 

 

Pozměňovací návrh  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby 

odstraněním překážek pro 

samospotřebitele/spotřebitele-výrobci 

nebyli penalizováni tradiční zákazníci a 

aby místní energetické komunity 

nevytvářely další náklady konečným 

uživatelům, kteří se rozhodnou zůstat 

čistými spotřebiteli. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba zamezit tomu, aby vznikala nespravedlivá zátěž pro ostatní zákazníky. 

 

Pozměňovací návrh  970 

Eva Kaili 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana. 

3. Členské státy umožní, aby zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů vlastnily nebo spravovaly třetí 

strany, pokud jde o instalaci a provoz 

včetně měření a údržby, a přenesou na 

tato zařízení práva uvedená v odst. 1 písm. 

a) až d). Samospotřebitelé musí mít 

možnost uzavírat smlouvy s jinými 

dodavateli k pokrytí svých zbývajících 

energetických potřeb. Pokud 

samospotřebitelé již nevyužívají dané 

prostory a noví uživatelé těchto prostor si 

nepřejí využívat energie vyrobenou 

zařízení pro výrobu energie z 

obnovitelných zdrojů, musí právní 

předpisy členských států zajistit, aby 

zařízení a s ním případně spojené pobídky 

mohly být přeneseny na jiné zákazníky.  

Or. en 

Odůvodnění 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Pozměňovací návrh  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana. 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana. Elektřina 

pocházející ze samovýroby, která proudí 

dráty běžných bytových domů a čtvrtí, 

může být považována za 

samospotřebovanou elektřinu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana. 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana, pokud 

hospodářské riziko spojené s provozem 

instalace nese nadále samospotřebitel 

energie z obnovitelných zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  973 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana. 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů vlastnit či spravovat třetí strana se 

souhlasem samospotřebitele. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, může zařízení 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů spravovat třetí strana. 

3. Pokud jde o instalaci, provoz 

včetně měření a údržby, se může 

samospotřebitel energie z obnovitelných 

zdrojů rozhodnout, že správou svého 

zařízení pověří třetí stranu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tímto článkem by mělo být zajištěno, aby samospotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů 

měli právo se rozhodnout, že přenesou správu svých zařízení na třetí stranu. Jinak by mohl 

být tento článek vykládán tak, že dodavatelé mají možnost omezovat činnosti třetích stran 

spočívající instalaci, provozu a údržbě zařízení, které neprovádějí přímo samospotřebitelé. 

 

Pozměňovací návrh  975 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy vyhodnotí stávající 

překážky a potenciál rozvoje vlastní 

spotřeby na svém území s cílem zavést 

rámec umožňující podporovat a 

usnadňovat rozvoj vlastní spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů. 

 Tento rámec zahrnuje: 

 a) zvláštní opatření, včetně finančních 

pobídek, na podporu vlastní spotřeby u 

domácností s nízkými příjmy, které čelí 

riziku energetické chudoby, včetně 

nájemníků; 

 b) nástroje pro usnadnění přístupu k 

financování; pobídky pro navrhovatele 

projektů v oblasti sociálního bydlení; 

 d) pobídky pro majitele budov, aby pro 

nájemce vytvářeli příležitosti pro vlastní 

spotřebu; 

 e) odstranění veškerých regulačních 

překážek bránících vlastní spotřebě 

energie z obnovitelných zdrojů. 

 Toto vyhodnocení a rámec jsou nedílnou 

součástí vnitrostátních plánů v oblasti 

energie a klimatu v souladu s nařízením 

[o správě energetické unie]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy stanoví závazný cíl 

podílu energie z obnovitelných zdrojů 

vyráběné samospotřebiteli pro rok 2030. 
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Před stanovením tohoto cíle členské státy 

provedou veřejné konzultace, mimo jiné 

za účasti spotřebitelských organizací a 

občanské společnosti. Tento cíl by měl být 

součástí vnitrostátních plánů v oblasti 

energie a klimatu podle nařízení [o správě 

energetické unie, jak jej navrhuje 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Samospotřebitelé obnovitelné energie a komunity obnovitelné energie nejsou jen klíčovými 

aktéry na cestě směrem k urychlenému zavedení udržitelné společnosti založené na plně 

obnovitelné energii, ale přinášejí také velké společenské a hospodářské přínosy na místní 

úrovni. Vymezení specifických cílů založených na vnitrostátním potenciálu by členským 

státům pomohlo dosáhnout celkového cíle v oblasti obnovitelné energie, zvýšit bohatství a 

zlepšit životní podmínky na místní, a tedy i celostátní, úrovni a v konečném důsledku 

vybudovat konsensus ve věci opatření zaměřených na vyřešení problému změny klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy zajistí, aby komunity 

obnovitelné energie neodůvodněně a 

nepřiměřeně nesnižovaly síťové tarify a 

poplatku hrazené v rámci 

elektroenergetické soustavy ve srovnání s 

tarify a poplatky odpovídajícími souhrnu 

individuálních spotřebitelů. Členské státy 

zajistí, aby komunity obnovitelné energie 

přiměřeným způsobem přispívala k 

pokrytí nákladů systému. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy nebrání konečným 

spotřebitelům v tom, aby se stali 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů, a to ani tím, že by zaváděly 

objemové nebo kapacitní limity(ať už 

kumulační nebo vztahující se z jedinému 

zařízení), stanovovaly zatěžující a 

nepřiměřené postupy, poplatky, smluvní 

podmínky a technické požadavky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  979 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby komunity 

obnovitelné energie měly nárok vyrábět, 

spotřebovávat, skladovat a prodávat energii 

z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i 

prostřednictvím smluv o nákupu energie, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní. 

Členské státy zajistí, aby veškeré místní a 

regionální orgány a koneční zákazníci 

byli oprávněni podílet se na komunitách 

obnovitelných zdrojů, za předpokladu, že 

se v případě zákazníků, kteří nejsou 

domácnostmi, se jedná o MSP a jejich 

účasti nepředstavuje jejich primární 

komerční nebo profesní činnost. Členské 

státy zajistí, aby komunity obnovitelné 

energie měly nárok vyrábět, spotřebovávat, 

skladovat a prodávat energii z 

obnovitelných zdrojů, mimo jiné i 

prostřednictvím smluv o nákupu energie, 
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dodávat členům komunity a na 

organizovaných trzích, buď individuálně 

nebo prostřednictvím třetí strany, aniž by 

se na ně vztahovaly diskriminační nebo 

nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  980 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby komunity 

obnovitelné energie měly nárok vyrábět, 

spotřebovávat, skladovat a prodávat energii 

z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i 

prostřednictvím smluv o nákupu energie, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní. 

Členské státy zajistí, aby komunity 

obnovitelné energie měly nárok vyrábět, 

spotřebovávat, skladovat a prodávat energii 

z obnovitelných zdrojů, mimo jiné i 

prostřednictvím smluv o nákupu energie, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

efektivní. Musí být stanovena podrobná 

pravidla pro komunity obnovitelné 

energie s ohledem na to, že tyto komunity 

nejsou disproporčně privilegovány vůči 

dodavatelům energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby komunity 

obnovitelné energie neodůvodněně a 
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nepřiměřeně nesnižovaly síťové tarify a 

poplatku hrazené v rámci 

elektroenergetické soustavy ve srovnání s 

tarify a poplatky odpovídajícími souhrnu 

individuálních spotřebitelů. Členské státy 

zajistí, aby komunity obnovitelné energie 

přiměřeným způsobem přispívala k 

pokrytí nákladů systému. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí komunita ve 

smyslu [přepracovaná směrnice 

2009/72/ES - COM(2016)0864], která je 

malým nebo středním podnikem nebo 

neziskovou organizací, jejichž podílníci 

nebo členové spolupracují při výrobě, 

distribuci, skladování nebo dodávkách 

energie z obnovitelných zdrojů, přičemž 

tato spolupráce probíhá před hranice 

členských států. Aby bylo možné využívat 

režimu komunity obnovitelných zdrojů, 

nejméně 51 % míst ve správní radě nebo 

řídících orgánech daného subjektu musí 

být rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních veřejných a 

místních soukromých socioekonomických 

zájmů nebo občany s bezprostředním 

zájmem na činnosti komunity a jejích 

dopadech; Kromě toho musí splnit alespoň 

čtyři z těchto kritérií: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí komunita ve 

smyslu [přepracovaná směrnice 

2009/72/ES - COM(2016)0864], která je 

malým nebo středním podnikem nebo 

neziskovou organizací, jejichž podílníci 

nebo členové spolupracují při výrobě, 

distribuci, skladování nebo dodávkách 

energie z obnovitelných zdrojů. Aby bylo 

možné využívat režimu komunity 

obnovitelných zdrojů, nejméně 51 % míst 

ve správní radě nebo řídících orgánech 

daného subjektu musí být rezervováno pro 

místní členy, tj. představitele místních 

veřejných a místních soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občany s 

bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech; Kromě toho 

musí splnit alespoň čtyři z těchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  985 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí komunita ve 

smyslu [přepracovaná směrnice 

2009/72/ES - COM(2016)0864], která je 
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při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

malým nebo středním podnikem nebo 

neziskovou organizací, jejichž podílníci 

nebo členové spolupracují při výrobě, 

distribuci, skladování nebo dodávkách 

energie z obnovitelných zdrojů. Aby bylo 

možné využívat režimu komunity 

obnovitelných zdrojů, nejméně 51 % míst 

ve správní radě nebo řídících orgánech 

daného subjektu musí být rezervováno pro 

místní členy, tj. představitele místních 

veřejných a místních soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občany s 

bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech; 

 Kromě toho musí splnit alespoň čtyři z 

těchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí sdružení, 

kooperativa, partnerství, nezisková 

organizace nebo jiný právní subjekt, jenž 

skutečně ovládají místní podílníci nebo 

členové, kteří spolupracují při výrobě, 

distribuci, skladování nebo dodávkách 

energie z obnovitelných zdrojů a které 

splňují alespoň čtyři z těchto kritérií: 

Or. en 

Odůvodnění 

Komunita obnovitelné energie by měla být definována co nejširším způsobem, což jim 

poskytne pružný nástroj pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 
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Pozměňovací návrh  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí místní malý 

nebo střední podnik nebo místní nezisková 

organizace, jejichž podílníci nebo členové 

spolupracují při výrobě, distribuci, 

skladování nebo dodávkách energie z 

obnovitelných zdrojů, zastupují přitom 

převážně místní zájmy a splňují alespoň 

čtyři z těchto kritérií: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik, veřejný subjekt nebo 

veřejná společnost nebo nezisková 

organizace, jejichž podílníci nebo členové 

spolupracují při výrobě, distribuci, 

skladování nebo dodávkách energie z 

obnovitelných zdrojů a které splňují 

alespoň čtyři z těchto kritérií: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  989 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

O tom, zda budou podporovat komunity obnovitelných zdrojů, by měly členské státy 

rozhodovat samy. Není žádný objektivní důvod k tomu, aby byla navrhována definice na 

úrovni EU. Tento článek je kromě toho téměř neproveditelný a nelze jej ověřit v praxi.  Kdo 

bude schopen dohlížet na to, že čtyři z pěti uvedených kritérií jsou skutečně splněna? Co se 

stane, pokud se soulad s kritérii časem změní, tj. jaké důsledky to bude mít pro komunity 

obnovitelné energie? 

 

Pozměňovací návrh  990 

Massimiliano Salini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 
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dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují všechna tato kritéria: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  991 

Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují alespoň čtyři z těchto 

kritérií: 

Pro účely této směrnice se komunitou 

obnovitelné energie rozumí malý nebo 

střední podnik nebo nezisková organizace, 

jejichž podílníci nebo členové spolupracují 

při výrobě, distribuci, skladování nebo 

dodávkách energie z obnovitelných zdrojů 

a které splňují všechna tato kritéria: 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité zaručit homogenitu a jednotu, aby v EU platily jednotné podmínky pro všechny. 

 

Pozměňovací návrh  992 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 

osoby, místní orgány včetně obcí nebo 

malé a střední podniky působící v oblasti 

vypouští se 
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energie z obnovitelných zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 

osoby, místní orgány včetně obcí nebo 

malé a střední podniky působící v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů; 

a) podílníky nebo členy, jichž musí 

být více, jsou fyzické osoby, místní orgány 

včetně obcí nebo malé a střední podniky 

působící v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  994 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 

osoby, místní orgány včetně obcí nebo 

malé a střední podniky působící v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů; 

a) podílníky nebo členy, jichž musí 

být více, jsou fyzické osoby, místní orgány 

včetně obcí nebo malé a střední podniky 

působící v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 

osoby, místní orgány včetně obcí nebo 

malé a střední podniky působící v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů; 

a) podílníky nebo členy, jichž musí 

být více, jsou fyzické osoby, místní orgány 

včetně obcí nebo malé a střední podniky 

působící v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 

osoby, místní orgány včetně obcí nebo 

malé a střední podniky působící v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů; 

a) podílníky nebo členy jsou fyzické 

osoby, místní orgány včetně obcí, malé a 

střední podniky nebo jiné právní subjekty 

působící v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů; 

Or. en 

Odůvodnění 

Komunita obnovitelné energie by měla být definována co nejširším způsobem, což jim 

poskytne pružný nástroj pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 

 

Pozměňovací návrh  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 
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Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) hlavním cílem komunity podle 

jejích stanov je poskytovat místnímu 

společenství ekologický, sociální nebo 

ekonomický přínos, nikoli vytvářet zisk 

pro své členy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  998 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejméně 51 % podílníků nebo 

členů s hlasovacími právy v daném 

subjektu jsou fyzické osoby; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejméně 51 % podílníků nebo členů 

s hlasovacími právy v daném subjektu jsou 

fyzické osoby; 

b) nejméně 51 % podílníků nebo členů 

s hlasovacími právy v daném subjektu jsou 

fyzické osoby nebo obce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejméně 51 % podílníků nebo členů 

s hlasovacími právy v daném subjektu jsou 

fyzické osoby; 

b) nejméně 51 % podílníků nebo členů 

s hlasovacími právy v daném subjektu jsou 

fyzické osoby nebo veřejné orgány; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejméně 51 % podílníků nebo členů 

s hlasovacími právy v daném subjektu jsou 

fyzické osoby; 

b) nejméně 10 % podílníků nebo členů 

s hlasovacími právy v daném subjektu jsou 

fyzické osoby; 

Or. en 

Odůvodnění 

Komunita obnovitelné energie by měla být definována co nejširším způsobem, což jim 

poskytne pružný nástroj pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Fyzický osoby nebudou vždy 

klíčovými partnery. 

 

Pozměňovací návrh  1002 

Pavel Telička 
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Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejméně 51 % podílů nebo 

účastnických práv v daném subjektu 

vlastní místní členové, tj. představitelé 

místních veřejných a místních 

soukromých socioekonomických zájmů 

nebo občané s bezprostředním zájmem na 

činnosti komunity a jejích dopadech; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejméně 51 % podílů nebo 

účastnických práv v daném subjektu vlastní 

místní členové, tj. představitelé místních 

veřejných a místních soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občané s 

bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech; 

c) nejméně 51 % podílů nebo 

účastnických práv v daném subjektu vlastní 

místní členové, tj. představitelé místních 

orgánů, místních veřejných a místních 

soukromých socioekonomických zájmů 

nebo občané s bezprostředním zájmem na 

činnosti komunity a jejích dopadech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejméně 51 % podílů nebo 

účastnických práv v daném subjektu vlastní 

místní členové, tj. představitelé místních 

veřejných a místních soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občané s 

bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech; 

c) nejméně 51 % podílů nebo 

účastnických práv v daném subjektu vlastní 

místní členové, tj. představitelé místních 

veřejných a místních soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občané 

atd. s bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech; 

Or. en 

Odůvodnění 

Komunita obnovitelné energie by měla být definována co nejširším způsobem, což jim 

poskytne pružný nástroj pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 

 

Pozměňovací návrh  1005 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 

nebo řídících orgánech daného subjektu 

je rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních veřejných a 

místních soukromých socioekonomických 

zájmů nebo občany s bezprostředním 

zájmem na činnosti komunity a jejích 

dopadech; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1006 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 

nebo řídících orgánech daného subjektu 

je rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních veřejných a 

místních soukromých socioekonomických 

zájmů nebo občany s bezprostředním 

zájmem na činnosti komunity a jejích 

dopadech; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 

nebo řídících orgánech daného subjektu je 

rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních veřejných a místních 

soukromých socioekonomických zájmů 

nebo občany s bezprostředním zájmem na 

činnosti komunity a jejích dopadech; 

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 

nebo řídících orgánech daného subjektu je 

rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních orgánů, místních 

veřejných a místních soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občany s 

bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 

nebo řídících orgánech daného subjektu je 

rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních veřejných a místních 

soukromých socioekonomických zájmů 

nebo občany s bezprostředním zájmem na 

činnosti komunity a jejích dopadech; 

d) nejméně 51 % míst ve správní radě 

nebo řídících orgánech daného subjektu je 

rezervováno pro místní členy, tj. 

představitele místních veřejných a místních 

soukromých socioekonomických zájmů, 

občany atd. s bezprostředním zájmem na 

činnosti komunity a jejích dopadech; 

Or. en 

Odůvodnění 

Komunita obnovitelné energie by měla být definována co nejširším způsobem, což jim 

poskytne pružný nástroj pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 

 

Pozměňovací návrh  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) účast je otevřená všem 

potenciálním zájemcům z řad místních 

zúčastněných stran, tj. představitelům 

místních veřejných a soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občanům 

s bezprostředním zájmem na činnostech 

komunity a jejích dopadech, kteří jsou 

způsobilí podle kritérií a); 

Or. en 

Odůvodnění 

retrewtws 
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Pozměňovací návrh  1010 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) komunita má instalovanou 

kapacitu energie z obnovitelných zdrojů 

pro elektřinu, vytápění a chlazení a 

dopravu v objemu nejvýše 18 MW jako 

roční průměr za předchozích pět let. 

vypouští se 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) komunita má instalovanou kapacitu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu v 

objemu nejvýše 18 MW jako roční průměr 

za předchozích pět let. 

e) komunita má instalovanou kapacitu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu v 

objemu nejvýše 20 MWe nebo 50 MWth 

jako roční průměr za předchozích pět let. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komunita obnovitelné energie by měla být definována co nejširším způsobem, což jim 

poskytne pružný nástroj pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Komunity obnovitelné 

energie mohou mít různé energetické potřeby v závislosti na umístění a vnějších podmínkách. 

Je velmi důležité, aby byly rovněž zohledněny otázky spojené s tepelným výkonem. 
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Pozměňovací návrh  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) komunita má instalovanou kapacitu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu v 

objemu nejvýše 18 MW jako roční průměr 

za předchozích pět let. 

e) komunita má instalovanou kapacitu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu v 

objemu nejvýše 40 MW jako roční průměr 

za předchozích pět let. 

Or. en 

Odůvodnění 

Omezení průměrné kapacity nainstalované v komunitě za posledních 5 let na 18 MW by 

mohlo vést k omezení potenciálu těchto komunit, a to tím spíše, že se zde odkazuje na kapacitu 

zahrnující elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu. Energetické komunity v EU již dnes 

vlastní kapacitu energie z obnovitelných zdrojů překračující 18 MW. 

 

Pozměňovací návrh  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) komunita má instalovanou kapacitu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu v 

objemu nejvýše 18 MW jako roční průměr 

za předchozích pět let. 

e) komunita má instalovanou kapacitu 

energie z obnovitelných zdrojů pro 

elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu v 

objemu nejvýše 5 MW jako roční průměr 

za předchozích pět let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1014 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) účast je dobrovolná a otevřená 

všem potenciálním zájemcům z řad 

místních zúčastněných stran, tj. 

představitelům místních veřejných a 

soukromých socioekonomických zájmů 

nebo občanům s bezprostředním zájmem 

na činnosti komunity a jejích dopadech, 

kteří jsou způsobilí podle kritérií a); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) účast je otevřená všem 

potenciálním zájemcům z řad místních 

zúčastněných stran, tj. představitelům 

místních veřejných a soukromých 

socioekonomických zájmů nebo občanům 

s bezprostředním zájmem na činnosti 

komunity a jejích dopadech, kteří jsou 

způsobilí podle kritérií a); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 
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koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

koncipování a revidování režimů podpory 

zohlední specifika komunit obnovitelné 

energie. Členské státy koncipují a revidují 

režimy podpory s cílem podporovat, nikoli 

však diskriminovat, komunity obnovitelné 

energie. Členské státy by měly podporovat 

přeshraniční spolupráci komunit 

obnovitelné energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1017 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie a 

současně zajistí, aby panovaly rovné 

podmínky pro všechny výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie a 

současně zajistí rovné podmínky pro 

všechny výrobce elektřiny z obnovitelných 
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zdrojů energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie a 

současně zajistí rovné podmínky pro 

všechny výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Režimy podpory by měly zajistit rovné podmínky pro všechny subjekty na trhu, bez ohledu na 

jejich velikost, vlastnickou strukturu nebo právní formu. Měly by být nalezeny jiné možnosti, 

jak omezit rizika, jimž komunity obnovitelné energie čelí, například prostřednictvím 

specifického typu pojištění. 

 

Pozměňovací návrh  1020 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie a 

současně zajistí rovné podmínky pro 

všechny výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Režimy podpory by měly zajistit rovné podmínky pro všechny subjekty na trhu, bez ohledu na 

jejich velikost, vlastnickou strukturu nebo právní formu. Měly by být nalezeny jiné možnosti, 

jak omezit rizika, jimž komunity obnovitelné energie čelí, například prostřednictvím 

specifického typu pojištění. 

 

Pozměňovací návrh  1021 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie a 

současně zajistí rovné podmínky pro 

všechny výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie a 

současně zajistí rovné podmínky pro 

všechny výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1023 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Členské státy při koncipování 

režimů podpory zohlední specifika 

komunit obnovitelné energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1024 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy vyhodnotí stávající 

překážky a potenciál rozvoje komunit 

obnovitelné energie na svém území na 

svém území s cílem zavést rámec 

umožňující podporovat a usnadňovat 

účast komunit obnovitelné energie na 

výrobě, spotřebě, skladování a prodeji 

energie z obnovitelných zdrojů. 

 Tento rámec zahrnuje: 

 a) cíle a konkrétní opatření zaměřená na 

podporu místních a regionálních orgánů 

při rozvíjení komunit obnovitelné energie 

a na přímou účast; 

 b) konkrétní opatření, včetně investičních 

pobídek, na podporu účasti domácností s 

nízkými příjmy, které čelí riziku 

energetické chudoby, včetně nájemníků, v 

komunitách obnovitelné energie; 
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 c) nástroje pro usnadnění přístupu k 

financování a informacím; 

 d) regulační podporu a podporu budování 

kapacit určenou místním a regionálním 

orgánům, které zavádějí místní 

společnosti činné ve výrobě, spotřebě, 

skladování a prodeji energie z 

obnovitelných zdrojů; 

 e) odstranění veškerých regulačních a 

administrativních překážek omezujících 

rozvoj komunit obnovitelné energie. 

 Toto vyhodnocení a podpůrný rámec jsou 

nedílnou součástí vnitrostátních plánů v 

oblasti energie a klimatu v souladu s 

nařízením [o správě energetické unie]. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1025 

Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zavedou pravidla pro 

komunity obnovitelné energie, která 

zajistí, aby: 

 a) komunity energie nesměly vyloučit 

žádného konkrétního spotřebitele, který je 

považován za přirozeně spadajícího do 

zeměpisné oblasti dané komunity; 

 b) komunity energie zavedly pravidla, 

která zajistí rovné a nediskriminační 

zacházení se všemi zákazníky, kteří se 

podílejí na dané komunitě energie; 

 c) komunity energie zavedly spravedlivá 

pravidla pro spotřebitele, kteří nejsou po 

kratší nebo delší období schopni platit své 

faktury, srovnatelná s ochranou 

spotřebitelů, kteří jsou individuálně 

připojeni k distribuční soustavě; 
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 d) bylo zaručeno, že zavedení komunit 

energie nepovede k narušování celkového 

energetického systému a nezpůsobí vyšší 

náklady na energie pro spotřebitele, kteří 

nejsou samovýrobci a/nebo se sami 

neúčastní komunit energie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba se ujistit, že se zranitelnými spotřebiteli v komunitách energie se nezachází 

nespravedlivě a nejsou zanedbáváni ani nuceni k určitým krokům. 

 

Pozměňovací návrh  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy si samy stanoví 

vlastní závazný cíl pro rok 2030, pokud 

jde o podíl obnovitelné energie vyrobené 

komunitami obnovitelné energie. Před 

stanovením tohoto cíle vedou členské státy 

veřejnou konzultaci, do níž zapojí mj. také 

velká města, spotřebitelské organizace a 

občanskou společnost. Tento cíl by měl 

být součástí vnitrostátních plánů v oblasti 

energie a klimatu podle nařízení [o správě 

energetické unie, jak jej navrhuje 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Odůvodnění 

Samospotřebitelé obnovitelné energie a komunity obnovitelné energie nejsou jen klíčovými 

aktéry na cestě směrem k urychlenému zavedení udržitelné společnosti založené na plně 

obnovitelné energii, ale přinášejí také velké společenské a hospodářské přínosy na místní 

úrovni. Vymezení specifických cílů založených na vnitrostátním potenciálu by členským 

státům pomohlo dosáhnout celkového cíle v oblasti obnovitelné energie, zvýšit bohatství a 

zlepšit životní podmínky na místní, a tedy i celostátní, úrovni a v konečném důsledku 
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vybudovat konsensus ve věci opatření zaměřených na vyřešení problému změny klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Členské státy zajistí, aby byla 

kritéria pro komunity obnovitelné energie 

vypracována a uplatňována tak, aby bylo 

zajištěno, že komunity obnovitelné energie 

nejsou ve skutečnosti kontrolovány 

tradičními energetickými podniky, včetně 

soukromých komerčních stavebních 

společností a větších energetických 

podniků. Členské státy zejména zajistí, 

aby jejich vnitrostátní regulační orgány 

monitorovaly uplatňování kritérií pro 

komunity obnovitelné energie a přístup k 

těmto komunitám při vypracovávání 

režimů podpory pro obnovitelnou energii, 

s cílem zajistit transparentnost, zabránit 

diskriminaci, chránit spotřebitele a 

zabránit zneužívání nebo negativním 

dopadům na hospodářskou soutěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Členské státy zajistí, aby u 

veškerých nových zařízení na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů a při 

modernizaci stávajících zařízení na 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

místní a regionální orgány a fyzické i 
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právnické osoby, které mají přímý zájem 

na příslušném zařízení na výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů a jeho dopadech, 

měly možnost podílet se na příslušném 

projektu prostřednictvím komunity 

obnovitelné energie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh směrnice 

Článek 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 23 vypouští se 

Všeobecné rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v zařízeních pro 

vytápění a chlazení 

 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 

procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné 

spotřebě energie a vypočítaný podle 

metodiky uvedené v článku 7. 

 

2. Členské státy mohou na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

určit a zveřejnit seznam opatření a 

provádějících subjektů, například 

dodavatelů paliv, jež/již přispějí ke zvýšení 

podle odstavce 1. 

 

3. Zvýšení podle odstavce 1 lze 

dosáhnout prostřednictvím jedné nebo 

více z těchto variant: 

 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro 

účely vytápění a chlazení; 
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b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

 

c) nepřímá zmírňující opatření 

pokrytá obchodovatelnými certifikáty 

dokazujícími splnění povinnosti 

prostřednictvím podpory nepřímých 

zmírňujících opatření provedených jiným 

hospodářským subjektem, jako je 

nezávislý instalátor obnovitelných 

technologií nebo společnost poskytující 

energetické služby zajišťující služby pro 

zařízení obnovitelné energie. 

 

4. Členské státy mohou k provádění a 

sledování opatření podle odstavce 2 využít 

struktury zavedené v rámci vnitrostátních 

programů povinností týkajících se 

energetické účinnosti uvedených v článku 

7 směrnice 2012/27/EU. 

 

5. Subjekty určené podle odstavce 2 

zajistí, aby jejich příspěvek byl měřitelný a 

ověřitelný, a každoročně počínaje 30. 

červnem 2021 podávají orgánu určenému 

členským státem zprávy o: 

 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení; 

 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

dodávané pro účely vytápění a chlazení; a 

dále 

 

d) druhu zdroje obnovitelné energie.  

6. Členské státy zajistí, aby zprávy 

podle odstavce 5 byly ověřovány určeným 

příslušným orgánem. 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1031 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení požadují členské stát od 

dodavatelů paliv pro vytápění a chlazení, 

aby společně s uplatňováním zásady 

„energetická účinnost v prví řadě“ a 

opatření na šetření energií zvýšili podíl 
energie z obnovitelných zdrojů dodávané 

pro účely technologií vytápění a chlazení 

každoročně nejméně o 2 procentní body. 

Tyto dva procentní body se vypočítají 

jakožto průměr za předcházející tři roky. 

Při vypracovávání politik na podporu 

dodavatelů paliv při jejich úsilí o splnění 

těchto povinností členské státy 

upřednostňují nejlepší dostupné 

technologie, jako jsou např. solární 

tepelná nebo geotermální vysoce účinná 

čerpadla nebo elektřina z obnovitelných 

zdrojů energie. Členské státy podněcují k 

využívání biomasy v procesech, u nichž je 

pro jiné obnovitelné technologie obtížné 

dosáhnout srovnatelného výkonu, 

obzvláště u procesního tepla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení by každý členský stát měl usilovat 
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zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 

procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné 

spotřebě energie a vypočítaný podle 

metodiky uvedené v článku 7. 

o zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení představuje 

krok správným směrem. Každý členský státy by měl nicméně sám rozhodnout o vlastní 

energetické skladbě, a to nikoli pouze u obnovitelných technologií, ale také u způsobu, jímž se 

přidělují cíle u jednotlivých odvětví: vytápění, elektřina, doprava. 

 

Pozměňovací návrh  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 

procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné spotřebě 

energie a vypočítaný podle metodiky 

uvedené v článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení, vyjádřeného ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné spotřebě 

energie a vypočítaného podle metodiky 

uvedené v článku 7. Očekávané zvýšení 

tohoto podílu stanoví členské státy v rámci 

svého konkrétního příspěvku k celkovému 

cíli pro rok 2030 v souladu s článkem 3 

této směrnice. 

Or. en 

Odůvodnění 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 
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already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Pozměňovací návrh  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 

procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné spotřebě 

energie a vypočítaný podle metodiky 

uvedené v článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení, vyjádřeného ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné spotřebě 

energie a vypočítaného podle metodiky 

uvedené v článku 7. Očekávané zvýšení 

tohoto podílu stanoví členské státy v rámci 

svého konkrétního příspěvku k celkovému 

cíli pro rok 2030 v souladu s článkem 3. 

Or. en 

Odůvodnění 

Stávající podíl energie z obnovitelných zdrojů poskytované pro účely vytápění a chlazení kvůli 

celé škále různých okolností, jako jsou např. rozdílná výchozí pozice a potenciál, výrazně 

kolísá v závislosti na členském státu. Stanovit naprosto stejnou míru příslušného zvýšení pro 

všechny členské státy se nejeví přiměřeným ani nákladově efektivním. Vhodná míra zvýšení by 

měla být stanovena každým členským státem zvlášť jakožto součást strategie pro dosažení cíle 

pro rok 2030. 

 

Pozměňovací návrh  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů (včetně odpadního tepla a chladu) 

dodávané pro účely vytápění a chlazení 

každoročně nejméně o 1 procentní bod, 

vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7, a to až do bodu, kdy bude podíl 

energie z obnovitelných zdrojů (včetně 

odpadního tepla a chladu) činit 100 

procent. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů a/nebo odpadního tepla a chladu 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení 

každoročně nejméně o 1 procentní bod, 

vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů a /nebo odpadního 

tepla a chladu v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů a /nebo odpadního tepla a chladu 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení 

každoročně nejméně o 1 procentní bod, 

vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů a/nebo odpadního tepla a chladu 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení 

každoročně nejméně o 1 procentní bod, 

vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1039 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů a/nebo odpadního tepla a chladu 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení 

každoročně nejméně o 2 procentní body, 

vyjádřené ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

Or. en 

Odůvodnění 

Při zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení musíme zohlednit 

zcela odlišnou situaci, která panuje v různých členských státech, pokud se jedná o zeměpisné 

a klimatické podmínky a další vnitrostátní specifika, jakož i právo členských států rozhodovat 

o volbě typu obnovitelných zdrojů a vlastní skladbě zdrojů energie. K odpadnímu teplu by se 

mělo přistupovat podobně jako k energii z obnovitelných zdrojů a členským státům by mělo 

být umožněno dosáhnout svého cíle, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů, 

začleněním většího podílu odpadního tepla do svých systémů. 

 

Pozměňovací návrh  1040 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení by měly být každým členským 

státem zaváděny příslušné pobídky s cílem 

zvýšit podíl energie z obnovitelných 
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chlazení každoročně nejméně o 1 

procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné 

spotřebě energie a vypočítaný podle 

metodiky uvedené v článku 7. 

zdrojů, včetně odpadního tepla a chladu, 

přičemž se zohlední technická a 

ekonomická proveditelnost a také opatření 

v oblasti výzkumu a vývoje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 procentní 

bod, vyjádřený ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 2 procentní 

body, vyjádřené ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaný podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát vypracuje 

pobídkový rámec zaměřený na zvýšení 

podílu energie z obnovitelných zdrojů 

dodávané pro účely vytápění a chlazení, 
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procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné spotřebě 

energie a vypočítaný podle metodiky 

uvedené v článku 7. 

vyjádřeného ve vztahu k vnitrostátnímu 

podílu na konečné spotřebě energie a 

vypočítaného podle metodiky uvedené v 

článku 7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1044 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský státy usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení každoročně nejméně o 1 

procentní bod, vyjádřený ve vztahu k 

vnitrostátnímu podílu na konečné 

spotřebě energie a vypočítaný podle 

metodiky uvedené v článku 7. 

1. V zájmu rozšíření energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení každý členský stát usiluje o 

zvýšení podílu energie z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro účely vytápění a 

chlazení, a to zaváděním pobídek 

zohledňujících technickou a ekonomickou 

proveditelnost a stávající rozmanitou míru 

využívání energie z obnovitelných zdrojů v 

jednotlivých členských státech. 

Or. en 

Odůvodnění 

Na rozdíl od elektřiny a plynu nelze teplo poskytovat přes regiony nacházející se mezi 

oblastmi spadajícími do příslušnosti předpisu. Podíl energie z obnovitelných zdrojů tedy do 

značné míry závisí na technickém a hospodářském potenciálu. 

 

Pozměňovací návrh  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Činí-li podíl energie z 

obnovitelných zdrojů, včetně odpadního 
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tepla a chladu poskytovaných pro účely 

vytápění a chlazení, méně než 60 procent, 

příslušný členský stát zvýší tento podíl 

každoročně o nejméně jeden procentní 

bod. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1046 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Při vypočítávání podílu energie z 

obnovitelných zdrojů dodávané na 

vytápění a chlazení pro účely odstavce 1 

započítávají členské státy odpadní teplo a 

chlad za použití multiplikátoru ve výši 0,5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1047 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Odchylně od odstavce 1 mohou 

členské státy, v nichž činí podíl energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a 

chlazení více než 50 %, snížit tuto 

povinnost pro poskytovatele tepla a chladu 

na 1 %. 

Or. en 

 



 

AM\1130434CS.docx 99/149 PE607.899v02-00 

 CS 

Pozměňovací návrh  1048 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

určit a zveřejnit seznam opatření a 

provádějících subjektů, například 

dodavatelů paliv, jež/již přispějí ke zvýšení 

podle odstavce 1. 

2. Členské státy mohou na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

určit a zveřejnit seznam opatření, která 

přispějí k tomuto zvýšení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1049 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

určit a zveřejnit seznam opatření a 

provádějících subjektů, například 

dodavatelů paliv, jež/již přispějí ke zvýšení 

podle odstavce 1. 

2. Členské státy mohou na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

určit a zveřejnit seznam opatření, například 

dodavatelů paliv, která přispějí ke zvýšení 

podle odstavce 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1050 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 

2. Členské státy na základě 

objektivních a nediskriminačních kritérií 
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určit a zveřejnit seznam opatření a 

provádějících subjektů, například 

dodavatelů paliv, jež/již přispějí ke zvýšení 

podle odstavce 1. 

určí a zveřejní seznam opatření a 

provádějících subjektů, například 

dodavatelů paliv, jež/již realizují zvýšení 

podle odstavce 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1051 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zvýšení podle odstavce 1 lze 

dosáhnout prostřednictvím jedné nebo 

více z těchto variant: 

vypouští se 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro 

účely vytápění a chlazení; 

 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

 

c) nepřímá zmírňující opatření 

pokrytá obchodovatelnými certifikáty 

dokazujícími splnění povinnosti 

prostřednictvím podpory nepřímých 

zmírňujících opatření provedených jiným 

hospodářským subjektem, jako je 

nezávislý instalátor obnovitelných 

technologií nebo společnost poskytující 

energetické služby zajišťující služby pro 

zařízení obnovitelné energie. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1052 

Paul Rübig 
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Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zvýšení podle odstavce 1 lze 

dosáhnout prostřednictvím jedné nebo 

více z těchto variant: 

vypouští se 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro 

účely vytápění a chlazení; 

 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

 

c) nepřímá zmírňující opatření 

pokrytá obchodovatelnými certifikáty 

dokazujícími splnění povinnosti 

prostřednictvím podpory nepřímých 

zmírňujících opatření provedených jiným 

hospodářským subjektem, jako je 

nezávislý instalátor obnovitelných 

technologií nebo společnost poskytující 

energetické služby zajišťující služby pro 

zařízení obnovitelné energie. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Na rozdíl od elektřiny a plynu nelze teplo poskytovat přes regiony nacházející se mezi 

oblastmi spadajícími do příslušnosti předpisu. Podíl energie z obnovitelných zdrojů tedy do 

značné míry závisí na technickém a hospodářském potenciálu. 

 

Pozměňovací návrh  1053 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Zvýšení podle odstavce 1 lze 

dosáhnout prostřednictvím jedné nebo více 

z těchto variant: 

3. Zvýšení podle odstavce 1 lze 

dosáhnout mimo jiné prostřednictvím 

jedné nebo více z těchto variant: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení, a to i prostřednictvím 

účinných systémů ústředního vytápění, 

jak je vymezuje směrnice 2012/27/EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu do energie a energetického 

paliva dodávaných pro účely vytápění a 

chlazení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu do energie a energetického 

paliva dodávaných pro účely vytápění a 

chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu do energie a energetického 

paliva dodávaných pro účely vytápění a 

chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a 

chladu do energie a energetického paliva 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1059 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů a odpadního tepla či 

chladu do energie a energetického paliva 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1060 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů do energie a 

energetického paliva dodávaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

a) fyzické začlenění energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu do energie a energetického 

paliva dodávaných pro účely vytápění a 

chlazení; 

Or. en 

Odůvodnění 

Při zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení musíme zohlednit 

zcela odlišnou situaci, která panuje v různých členských státech, pokud se jedná o zeměpisné 

a klimatické podmínky a další vnitrostátní specifika, jakož i právo členských států rozhodovat 

o volbě typu obnovitelných zdrojů a vlastní skladbě zdrojů energie. K odpadnímu teplu by se 

mělo přistupovat podobně jako k energii z obnovitelných zdrojů a členským státům by mělo 

být umožněno dosáhnout svého cíle, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů, 

začleněním většího podílu odpadního tepla do svých systémů. 
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Pozměňovací návrh  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu pro průmyslové procesy 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu pro průmyslové procesy 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu pro průmyslové procesy 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1064 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

procesy vytápění a chlazení; 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů a odpadního tepla a 

chladu pro průmyslové procesy vytápění a 

chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1065 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů pro průmyslové 

b) přímá zmírňující opatření, jako je 

instalace vysoce účinných systémů pro 

vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie v budovách nebo využití energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 
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procesy vytápění a chlazení; tepla a chladu pro průmyslové procesy 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

Odůvodnění 

Při zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení musíme zohlednit 

zcela odlišnou situaci, která panuje v různých členských státech, pokud se jedná o zeměpisné 

a klimatické podmínky a další vnitrostátní specifika, jakož i právo členských států rozhodovat 

o volbě typu obnovitelných zdrojů a vlastní skladbě zdrojů energie. K odpadnímu teplu by se 

mělo přistupovat podobně jako k energii z obnovitelných zdrojů a členským státům by mělo 

být umožněno dosáhnout svého cíle, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů, 

začleněním většího podílu odpadního tepla do svých systémů. 

 

Pozměňovací návrh  1066 

Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nepřímá zmírňující opatření 

pokrytá obchodovatelnými certifikáty 

dokazujícími splnění povinnosti 

prostřednictvím podpory nepřímých 

zmírňujících opatření provedených jiným 

hospodářským subjektem, jako je 

nezávislý instalátor obnovitelných 

technologií nebo společnost poskytující 

energetické služby zajišťující služby pro 

zařízení obnovitelné energie. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Záruky původu nemají na stávajícím trhu prakticky žádnou hodnotu, mohou však být využity 

jakožto mezera v právní úpravě umožňující nepřijmout žádná opatření, pokud se jedná o 

přechod na obnovitelné zdroje energie ve vytápění a chlazení. 

 

Pozměňovací návrh  1068 

Pavel Telička 
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Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) jiná politická opatření s 

rovnocenným účinkem, jako jsou např. 

vnitrostátní daňová opatření, finanční 

pobídky, územní plánování nebo 

dobrovolné dohody s průmyslem či 

místními orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1069 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) jiná politická opatření s 

rovnocenným účinkem s cílem dosáhnout 

zvýšení stanoveného v odstavci 1, jako 

jsou vnitrostátní daňová opatření nebo 

jiné finanční pobídky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) jiná politická opatření s 

rovnocenným účinkem s cílem dosáhnout 

zvýšení stanoveného v odstavci 1; 



 

AM\1130434CS.docx 109/149 PE607.899v02-00 

 CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1071 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou k provádění a 

sledování opatření podle odstavce 2 využít 

struktury zavedené v rámci vnitrostátních 

programů povinností týkajících se 

energetické účinnosti uvedených v článku 

7 směrnice 2012/27/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1072 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou k provádění a 

sledování opatření podle odstavce 2 využít 

struktury zavedené v rámci vnitrostátních 

programů povinností týkajících se 

energetické účinnosti uvedených v článku 

7 směrnice 2012/27/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1073 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou k provádění a 

sledování opatření podle odstavce 2 využít 

struktury zavedené v rámci vnitrostátních 

programů povinností týkajících se 

energetické účinnosti uvedených v článku 

7 směrnice 2012/27/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1074 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Subjekty určené podle odstavce 2 

zajistí, aby jejich příspěvek byl měřitelný a 

ověřitelný, a každoročně počínaje 30. 

červnem 2021 podávají orgánu určenému 

členským státem zprávy o: 

vypouští se 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení; 

 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

dodávané pro účely vytápění a chlazení; a 

dále 

 

d) druhu zdroje obnovitelné energie.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1075 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Subjekty určené podle odstavce 2 

zajistí, aby jejich příspěvek byl měřitelný a 

ověřitelný, a každoročně počínaje 30. 

červnem 2021 podávají orgánu určenému 

členským státem zprávy o: 

vypouští se 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení; 

 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

dodávané pro účely vytápění a chlazení; a 

dále 

 

d) druhu zdroje obnovitelné energie.  

Or. en 

Odůvodnění 

Na rozdíl od elektřiny a plynu nelze teplo poskytovat přes regiony nacházející se mezi 

oblastmi spadajícími do příslušnosti předpisu. Podíl energie z obnovitelných zdrojů tedy do 

značné míry závisí na technickém a hospodářském potenciálu. 

 

Pozměňovací návrh  1076 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení; 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení 

rozčleněném podle typu energie z 

obnovitelných zdrojů; 

Or. en 

 



 

PE607.899v02-00 112/149 AM\1130434CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení; 

a) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení 

rozčleněném podle typu energie z 

obnovitelných zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

b) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení 

rozčleněném podle typu energie z 

obnovitelných zdrojů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1079 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

b) celkovém množství energie 

dodaném pro účely vytápění a chlazení 

rozčleněném podle typu energie z 

obnovitelných zdrojů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla a chladu dodaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla či chladu dodaných pro účely 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1082 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

b) celkovém množství energie z 

obnovitelných zdrojů a/nebo odpadního 

tepla či chladu dodaných pro účely 
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vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1083 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) celkovém množství odpadního 

tepla či chladu dodaném pro účely 

vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

dodávané pro účely vytápění a chlazení; a 

dále 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

a/nebo odpadního tepla či chladu 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení; 

a dále 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1085 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

dodávané pro účely vytápění a chlazení; a 

dále 

c) podílu energie z obnovitelných 

zdrojů na celkovém množství energie 

a/nebo odpadního tepla či chladu 

dodávaných pro účely vytápění a chlazení; 

a dále 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1086 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) podílu odpadního tepla či chladu 

na celkovém množství energie dodávané 

pro účely vytápění a chlazení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) druhu zdroje obnovitelné energie. d) druhu zdroje obnovitelné energie 

a/nebo odpadního tepla a chladu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) druhu zdroje obnovitelné energie. d) druhu zdroje obnovitelné energie 

a/nebo odpadního tepla či chladu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1089 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) druhu zdroje obnovitelné energie. d) druhu zdroje obnovitelné energie 

a/nebo odpadního tepla či chladu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1090 

Miroslav Poche 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) druhu zdroje obnovitelné energie. d) druhu zdroje obnovitelné energie 

a/nebo odpadního tepla či chladu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Při zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení musíme zohlednit 

zcela odlišnou situaci, která panuje v různých členských státech, pokud se jedná o zeměpisné 

a klimatické podmínky a další vnitrostátní specifika, jakož i právo členských států rozhodovat 

o volbě typu obnovitelných zdrojů a vlastní skladbě zdrojů energie. K odpadnímu teplu by se 
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mělo přistupovat podobně jako k energii z obnovitelných zdrojů a členským státům by mělo 

být umožněno dosáhnout svého cíle, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů, 

začleněním většího podílu odpadního tepla do svých systémů. 

 

Pozměňovací návrh  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 5 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) jiná politická opatření s 

rovnocenným účinkem s cílem dosáhnout 

zvýšení stanoveného v odstavci 1; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1092 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby zprávy 

podle odstavce 5 byly ověřovány určeným 

příslušným orgánem. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1093 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby zprávy 

podle odstavce 5 byly ověřovány určeným 

příslušným orgánem. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Členské státy podporují rozvoj 

činností a programů zaměřených na 

řešení problému energetické chudoby v 

tomto sektoru. Podpůrná opatření tohoto 

typu obdrží od členských států a z fondů 

EU přiměřené financování s cílem zaručit 

přístup k energie, který je základním 

sociálním právem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 23 – odst. 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Členské státy vypracují řešení 

spočívající ve vytápění a chlazení nových 

veřejných budov a veřejných budov, které 

se renovují, z obnovitelných zdrojů, a to 

nákladově účinným způsobem. 

Upřednostní přitom veřejné budovy, v 

nichž se nacházejí zranitelné skupiny 

obyvatelstva, jako jsou např. školy, 

nemocnice, domovy důchodců atd. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1096 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy podporují renovace 

stávajících a budování nových vysoce 

účinných sítí ústředního vytápění a 

chlazení, které budou zásobovány 

výhradně energií z obnovitelných zdrojů a 

odpadním teplem či chladem, a to v 

návaznosti na kladný výsledek analýzy 

ekonomických a environmentální nákladů 

a přínosů, která se vypracuje v partnerství 

se zainteresovanými místními orgány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Členské státy usilují o zvýšení 

podílu energie z obnovitelných zdrojů 

a/nebo odpadního tepla a chladu ve 

stávajících systémech vytápění a chlazení 

a, je-li to možné, zajistí, aby byla výroba 

vysoce účinná a kombinovala teplo a 

energii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1098 

Pavel Telička 
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Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a 

o podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento odstavec by měl být vypuštěn, aby se zabránilo zbytečnému zdvojování: povinnost 

poskytovat informace o skladbě zdrojů energie u ústředního vytápění již stanoví směrnice o 

energetické účinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným 

spotřebitelům/zákazníkům informace o své 

energetické náročnosti a o podílu energie z 

obnovitelných zdrojů a odpadního tepla či 

chladu ve svých systémech. Tyto 

informace musí být poskytovány 

každoročně a v souladu s normami 

použitými podle směrnice 2010/31/EU. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1100 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

poskytovány každoročně nebo na vyžádání 

a v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech, např. prostřednictvím 

ekoznaček. Tyto informace musí být v 

souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 
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Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

poskytovány každoročně, v souladu s 

normami použitými podle směrnice 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů a 

odpadního tepla a chladu ve svých 

systémech. Tyto informace musí být v 

souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali smluvním partnerům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech, Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

Or. en 

Odůvodnění 

Po poskytovatelích vytápění nelze požadovat, aby poskytovali informace spotřebitelům, s 

nimiž nemají smluvní dohodu. 

 

Pozměňovací návrh  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali svým konečným zákazníkům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1106 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali konečným spotřebitelům 

informace o své energetické náročnosti a o 

podílu energie z obnovitelných zdrojů ve 

svých systémech. Tyto informace musí být 

v souladu s normami použitými podle 

směrnice 2010/31/EU. 

1. Členské státy zajistí, aby 

dodavatelé ústředního vytápění a chlazení 

poskytovali zákazníkům informace o své 

energetické náročnosti a o podílu energie z 

obnovitelných zdrojů ve svých systémech. 

Tyto informace musí být v souladu s 

normami použitými podle směrnice 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. Je třeba 

vhodným způsobem dále podporovat 

modernizaci neúčinných systémů vytápění 

a chlazení, včetně přechodu těchto 

systémů z fosilních paliv na obnovitelné 

zdroje energie nebo energie z odpadních 

zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1109 

Hans-Olaf Henkel 
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Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která – pět let po vstupu této 

směrnice v platnost – zákazníkům těch 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení, 

které nepředstavují „účinné dálkové 

vytápění a chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 

41 směrnice 2012/27/EU, umožní 

odstoupit od své smlouvy s provozovatelem 

dálkového vytápění či chlazení, odpojit se 

od daného systému a vyrábět si vytápění 

nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie sami, nebo přejít k jinému 

dodavateli tepla nebo chladu, jenž má 

přístup k systému uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1110 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odstoupit od smlouvy 

s poskytovatelem dálkového vytápění či 

chlazení a poté se případně odpojit od 

daného systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, nebo se jím nestanou do 5 let 

podle svých investičních plánů, umožní 

odpojit se od daného systému a vyrábět si 

vytápění nebo chlazení z obnovitelných 

zdrojů energie sami, nebo přejít k jinému 

dodavateli tepla nebo chladu, jenž má 

přístup k systému uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je klíčové stanovit přechodné období pro majitele neúčinného systému ústředního vytápění 

nebo chlazení, kteří zahájili dlouhodobý investiční plán zaměřený na zavedení účinného 

systému, s cílem umožnit jim, aby jej mohli zavést. Pravomoc ověřit, zda výše zmíněné 

investiční plány skutečně umožní přechod na účinný systém vytápění a chlazení v 

nadcházejících letech, by měla být svěřena nezávislému orgánu. 

 

Pozměňovací návrh  1112 

Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 

směrnice 2012/27/EU, umožní odpojit se 

od daného systému a vyrábět si vytápění 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení umožní 

odpojit se od daného systému a vyrábět si 

vytápění nebo chlazení z obnovitelných 

zdrojů energie sami, nebo přejít k jinému 

dodavateli tepla nebo chladu, jenž má 
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nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie sami, nebo přejít k jinému 

dodavateli tepla nebo chladu, jenž má 

přístup k systému uvedenému v odstavci 4. 

přístup k systému uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem ke specifickým rysům odvětví vytápění a chlazení by měla být zaručena 

technologická neutralita. Účastníci trhu by tedy měli mít možnost odpojit se a zvolit si jinou 

technologii. 

 

Pozměňovací návrh  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a používat vytápění nebo chlazení 

vyráběné přístrojem využívajícím 

obnovitelné zdroje energie nebo účinným 

přístrojem, nebo přejít k jinému dodavateli 

tepla nebo chladu, jenž má přístup k 

systému uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odstoupit od smlouvy 

s provozovatelem ústředního vytápění 

nebo chlazení s cílem vyrábět si vytápění 

nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie sami, nebo přejít k jinému 

dodavateli tepla nebo chladu, jenž má 

přístup k systému uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1116 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odpojit se od daného 

systému a vyrábět si vytápění nebo 

chlazení z obnovitelných zdrojů energie 

sami, nebo přejít k jinému dodavateli tepla 

nebo chladu, jenž má přístup k systému 

uvedenému v odstavci 4. 

2. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zákazníkům těch systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení, které 

nepředstavují „účinné dálkové vytápění a 

chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, umožní odstoupit od smlouvy 

s provozovatelem ústředního vytápění 

nebo chlazení s cílem vyrábět si vytápění 

nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie sami, nebo přejít k jinému 

dodavateli tepla nebo chladu, jenž má 

přístup k systému uvedenému v odstavci 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1117 

Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na odpojení nebo na změnu dodavatele na 

zákazníky, kteří mohou dokázat, že 

plánované alternativní řešení dodávek 

tepla nebo chlazení bude mít výrazně lepší 

energetickou náročnost. Posouzení 

náročnosti alternativního řešení dodávek 

může vycházet z certifikátu energetické 

náročnosti ve smyslu směrnice 

2010/31/EU. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu se změnou čl. 24 odst. 2. 
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Pozměňovací návrh  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na odpojení nebo na změnu dodavatele na 

zákazníky, kteří mohou dokázat, že 

plánované alternativní řešení dodávek tepla 

nebo chlazení bude mít výrazně lepší 

energetickou náročnost. Posouzení 

náročnosti alternativního řešení dodávek 

může vycházet z certifikátu energetické 

náročnosti ve smyslu směrnice 

2010/31/EU. 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na změnu dodavatele na zákazníky, kteří 

mohou dokázat, že plánované alternativní 

řešení dodávek tepla nebo chlazení bude 

mít výrazně lepší energetickou náročnost 

nebo vyšší podíl energie z obnovitelných 

zdrojů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1119 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na odpojení nebo na změnu dodavatele na 

zákazníky, kteří mohou dokázat, že 

plánované alternativní řešení dodávek tepla 

nebo chlazení bude mít výrazně lepší 

energetickou náročnost. Posouzení 

náročnosti alternativního řešení dodávek 

může vycházet z certifikátu energetické 

náročnosti ve smyslu směrnice 

2010/31/EU. 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na odstoupení od smlouvy s 

poskytovatelem ústředního vytápění či 

chlazení a následné odpojení nebo na 

změnu dodavatele na zákazníky, kteří 

mohou dokázat, že plánované alternativní 

řešení dodávek tepla nebo chlazení bude 

mít výrazně lepší energetickou náročnost. 

Posouzení náročnosti alternativního řešení 

dodávek může vycházet z certifikátu 

energetické náročnosti ve smyslu směrnice 

2010/31/EU. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na odpojení nebo na změnu dodavatele na 

zákazníky, kteří mohou dokázat, že 

plánované alternativní řešení dodávek tepla 

nebo chlazení bude mít výrazně lepší 

energetickou náročnost. Posouzení 

náročnosti alternativního řešení dodávek 

může vycházet z certifikátu energetické 

náročnosti ve smyslu směrnice 

2010/31/EU. 

3. Členské státy mohou omezit právo 

na odpojení na zákazníky, kteří mohou 

dokázat, že plánované alternativní řešení 

dodávek tepla nebo chlazení bude mít 

výrazně lepší energetickou náročnost. 

Posouzení náročnosti alternativního řešení 

dodávek může vycházet z certifikátu 

energetické náročnosti ve smyslu směrnice 

2010/31/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1121 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1122 

Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení, je-li to 

technicky proveditelné a nákladově 

účinné jak pro provozovatele systému 

ústředního vytápění nebo chlazení, tak pro 

zákazníky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí přístup 

k systémům ústředního vytápění nebo 

chlazení, který bude založen na 

nediskriminačních kritériích stanovených 

příslušným orgánem daného členského 

státu. Tento přístup založený na 

nediskriminačních kritériích umožní 

přímé dodávky tepla nebo chlazení z 

uvedených zdrojů pro zákazníky připojené 

k systému ústředního vytápění nebo 

chlazení prováděné jinými dodavateli, než 

je provozovatel daného systému ústředního 
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vytápění nebo chlazení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 

nebo na základě kombinované výroby a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení v 

souladu s definicí účinného dálkového 
vytápění a chlazení podle čl. 2 bodu 41 

směrnice 2012/27/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1126 

Paul Rübig 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní – na 

smluvním základě – přímé dodávání tepla 

nebo chlazení z uvedených zdrojů do 
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ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

systému ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení, je-li to technicky 

či ekonomicky proveditelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která zajistí, aby systémům 

ústředního vytápění a chlazení nebránily 

žádné regulační překážky v nákupu tepla 

či chladu vyrobených z obnovitelných 

zdrojů energie a odpadního tepla nebo 

chladu, je-li to pro provozovatele systému 

ústředního vytápění a pro zákazníky, kteří 

jsou k němu připojeni, ekonomicky i 

technicky proveditelné. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
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pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

pro odpadní teplo nebo chlad a pro vysoce 

účinnou kombinovanou výrobu zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy stanoví nezbytná 

opatření, která pro teplo nebo chlad 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 

pro odpadní teplo nebo chlad zajistí 

nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů pro zákazníky připojené k systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

prováděné jinými dodavateli, než je 

provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

4. Členské státy mohou stanovit 

nezbytná opatření, která pro teplo nebo 

chlad vyrobené z obnovitelných zdrojů 

energie a pro odpadní teplo nebo chlad 

zajistí nediskriminační přístup k systémům 

ústředního vytápění nebo chlazení. Tento 

nediskriminační přístup umožní přímé 

dodávky tepla nebo chlazení z uvedených 

zdrojů systému ústředního vytápění nebo 

chlazení prováděné jinými dodavateli, než 

je provozovatel daného systému ústředního 

vytápění nebo chlazení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1131 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo 

chladu pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo 

chladu pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

vypouští se 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo 

chladu pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud je splněna nejméně 

jedna z následujících podmínek: 

 – daný systém postrádá nezbytnou 

kapacitu z důvodu jiných dodávek 

odpadního tepla nebo chladu, tepla nebo 

chladu ze zdrojů obnovitelné energie nebo 

tepla nebo chladu pocházejících z vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny, nebo neexistuje žádný jiný 

technický přístup, který je nezbytný pro 

zajištění bezpečnosti systému ústředního 

vytápění; 

 – daný systém představuje účinný systém 

dálkového vytápění a chlazení ve smyslu 

čl. 2 bodu 41 směrnice 2012/27/EU a 

poskytnutí přístupu by vedlo ke zhoršení 

energetické účinnosti tohoto systému; 

 – poskytnutí přístupu by vedlo k 

přílišnému navýšení ceny tepla či chladu 

nebo zvýšení poplatků za teplo či chlad 

poskytované konečným zákazníkům. 
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 Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

Or. en 

Odůvodnění 

Ve své stávající podobě může odstavec 5 vést k ohrožení zabezpečení dodávek tepla či chladu 

do systémů vytápění/chlazení, neoprávněného zvýšení nákladů na dodávky tepla či chladu a 

riziku nižší účinnosti na úrovni celého systému. 

 

Pozměňovací návrh  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo chladu 

pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

5. V členských státech s 

nediskriminačním přístupem do systémů 
ústředního vytápění nebo chlazení ze 

strany dodavatelů, kteří nejsou 

provozovateli daného systému, může 

provozovatel systému ústředního vytápění 

nebo chlazení dodavatelům odepřít přístup, 

pokud daný systém postrádá nezbytnou 

kapacitu z důvodu jiných dodávek 

odpadního tepla nebo chladu, tepla nebo 

chladu ze zdrojů obnovitelné energie nebo 

tepla nebo chladu pocházejících z vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny. Členské státy zajistí, že dojde-li 

k takovému odmítnutí, provozovatel 

systému ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo chladu 

pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

5. Nezávislé orgány, které si určí 

členské státy v souladu s ustanoveními 

odstavce 9, mohou dodavatelům 

stávajícího systému ústředního vytápění 

nebo chlazení odepřít přístup, pokud daný 

systém postrádá nezbytnou kapacitu z 

důvodu jiných dodávek odpadního tepla 

nebo chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo chladu 

pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo chladu 

pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 

5. Provozovatel systému ústředního 

vytápění nebo chlazení může dodavatelům 

odepřít přístup, pokud daný systém 

postrádá nezbytnou kapacitu z důvodu 

jiných dodávek odpadního tepla nebo 

chladu, tepla nebo chladu ze zdrojů 

obnovitelné energie nebo tepla nebo chladu 

pocházejících z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny. 
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Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému. 

Členské státy zajistí, že dojde-li k 

takovému odmítnutí, provozovatel systému 

ústředního vytápění nebo chlazení 

poskytne příslušnému orgánu v souladu s 

odstavcem 9 relevantní informace o 

opatřeních, jež jsou nezbytná k posílení 

systému, včetně hospodářských důsledků 

těchto opatření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Nové systémy vytápění nebo 

chlazení mohou být na vyžádání od 

uplatňování odstavce 4 na stanovenou 

dobu osvobozeny. Příslušný orgán o 

takových žádostech o osvobození 

rozhodne individuálně. Osvobození se 

schválí pouze v případě, kdy nový systém 

vytápění nebo chlazení představuje 

„účinné dálkové vytápění a chlazení“ ve 

smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, a kdy využívá potenciálu pro 

použití obnovitelných zdrojů energie a 

odpadního tepla nebo chladu 

identifikovaného v komplexním posouzení 

provedeném v souladu s článkem 14 

směrnice 2012/27/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Nové systémy vytápění nebo 

chlazení mohou být na vyžádání od 

uplatňování odstavce 4 na stanovenou 

dobu osvobozeny. Příslušný orgán o 

takových žádostech o osvobození 

rozhodne individuálně. Osvobození se 

schválí pouze v případě, kdy nový systém 

vytápění nebo chlazení představuje 

„účinné dálkové vytápění a chlazení“ ve 

smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, a kdy využívá potenciálu pro 

použití obnovitelných zdrojů energie a 

odpadního tepla nebo chladu 

identifikovaného v komplexním posouzení 

provedeném v souladu s článkem 14 

směrnice 2012/27/EU. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

S ohledem na pozměňovací návrh č. 10 k odstavci 5, který pokrývá stávající ustanovení 

odstavce 6, již není třeba, aby v předpisu zůstal odstavec 6. 

 

Pozměňovací návrh  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Nové systémy vytápění nebo 

chlazení mohou být na vyžádání od 

uplatňování odstavce 4 na stanovenou 

dobu osvobozeny. Příslušný orgán o 

takových žádostech o osvobození 

rozhodne individuálně. Osvobození se 

schválí pouze v případě, kdy nový systém 

vytápění nebo chlazení představuje 

„účinné dálkové vytápění a chlazení“ ve 

smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

vypouští se 
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2012/27/EU, a kdy využívá potenciálu pro 

použití obnovitelných zdrojů energie a 

odpadního tepla nebo chladu 

identifikovaného v komplexním posouzení 

provedeném v souladu s článkem 14 

směrnice 2012/27/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1141 

Barbara Kappel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Nové systémy vytápění nebo 

chlazení mohou být na vyžádání od 

uplatňování odstavce 4 na stanovenou 

dobu osvobozeny. Příslušný orgán o 

takových žádostech o osvobození 

rozhodne individuálně. Osvobození se 

schválí pouze v případě, kdy nový systém 

vytápění nebo chlazení představuje 

„účinné dálkové vytápění a chlazení“ ve 

smyslu čl. 2 bodu 41 směrnice 

2012/27/EU, a kdy využívá potenciálu pro 

použití obnovitelných zdrojů energie a 

odpadního tepla nebo chladu 

identifikovaného v komplexním posouzení 

provedeném v souladu s článkem 14 

směrnice 2012/27/EU. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Nové systémy vytápění nebo 6. Nové systémy vytápění nebo 
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chlazení mohou být na vyžádání od 

uplatňování odstavce 4 na stanovenou dobu 

osvobozeny. Příslušný orgán o takových 

žádostech o osvobození rozhodne 

individuálně. Osvobození se schválí pouze 

v případě, kdy nový systém vytápění nebo 

chlazení představuje „účinné dálkové 

vytápění a chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 

41 směrnice 2012/27/EU, a kdy využívá 

potenciálu pro použití obnovitelných 

zdrojů energie a odpadního tepla nebo 

chladu identifikovaného v komplexním 

posouzení provedeném v souladu s 

článkem 14 směrnice 2012/27/EU. 

chlazení mohou být na vyžádání od 

uplatňování odstavce 4 na stanovenou dobu 

osvobozeny. Příslušný orgán o takových 

žádostech o osvobození rozhodne 

individuálně. Osvobození se schválí pouze 

v případě, kdy nový systém vytápění nebo 

chlazení představuje „účinné dálkové 

vytápění a chlazení“ ve smyslu čl. 2 bodu 

41 směrnice 2012/27/EU, a kdy využívá 

potenciálu pro použití obnovitelných 

zdrojů energie, kombinované výroby či 

odpadního tepla nebo chladu 

identifikovaného v komplexním posouzení 

provedeném v souladu s článkem 14 

směrnice 2012/27/EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1143 

Flavio Zanonato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Právo na odpojení nebo na změnu 

dodavatele mohou vykonávat jednotliví 

zákazníci, společné podniky vytvořené 

zákazníky, nebo strany jednající jménem 

zákazníků. V případě budov s více 

bytovými jednotkami lze takové odpojení 

provést pouze na úrovni celé budovy. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Uvedení do souladu se změnou čl. 24 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  1144 

Pavel Telička 
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Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Právo na odpojení nebo na změnu 

dodavatele mohou vykonávat jednotliví 

zákazníci, společné podniky vytvořené 

zákazníky, nebo strany jednající jménem 

zákazníků. V případě budov s více 

bytovými jednotkami lze takové odpojení 

provést pouze na úrovni celé budovy. 

7. Právo na odstoupení od smlouvy a 

případně odpojení nebo na změnu 

dodavatele mohou vykonávat jednotliví 

zákazníci, společné podniky vytvořené 

zákazníky, nebo strany jednající jménem 

zákazníků. V případě budov s více 

bytovými jednotkami lze takové odpojení 

provést pouze na úrovni celé budovy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Právo na odpojení nebo na změnu 

dodavatele mohou vykonávat jednotliví 

zákazníci, společné podniky vytvořené 

zákazníky, nebo strany jednající jménem 

zákazníků. V případě budov s více 

bytovými jednotkami lze takové odpojení 

provést pouze na úrovni celé budovy. 

7. Právo na odpojení dodavatele 

mohou vykonávat jednotliví zákazníci, 

společné podniky vytvořené zákazníky, 

nebo strany jednající jménem zákazníků. V 

případě budov s více bytovými jednotkami 

lze takové odpojení provést pouze na 

úrovni celé budovy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Právo na odpojení nebo na změnu 

dodavatele mohou vykonávat jednotliví 

7. Právo na odpojení dodavatele 

mohou vykonávat jednotliví zákazníci, 
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zákazníci, společné podniky vytvořené 

zákazníky, nebo strany jednající jménem 

zákazníků. V případě budov s více 

bytovými jednotkami lze takové odpojení 

provést pouze na úrovni celé budovy. 

společné podniky vytvořené zákazníky, 

nebo strany jednající jménem zákazníků. V 

případě budov s více bytovými jednotkami 

lze takové odpojení provést pouze na 

úrovni celé budovy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Členské státy vyžadují od 

provozovatelů distribučních soustav 

elektřiny, aby nejméně každé dva roky ve 

spolupráci s provozovateli systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení ve své 

příslušné oblasti prováděli posouzení 

potenciálu systémů ústředního vytápění 

nebo chlazení k zajištění výkonové 

rovnováhy a dalších systémových služeb, 

včetně odezvy na straně poptávky a 

ukládání nadbytečné elektřiny vyrobené z 

obnovitelných zdrojů, a toho, zda by 

využití zjištěného potenciálu bylo zdrojově 

a nákladově efektivnější, než alternativní 

řešení. 

8. Členské státy mohou vyžadovat od 

provozovatelů distribučních soustav 

elektřiny, aby ve spolupráci s 

provozovateli systémů ústředního vytápění 

nebo chlazení ve své příslušné oblasti 

prováděli posouzení potenciálu systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení 

k zajištění výkonové rovnováhy a dalších 

systémových služeb, včetně odezvy na 

straně poptávky a ukládání nadbytečné 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, 

a toho, zda by využití zjištěného potenciálu 

bylo zdrojově a nákladově efektivnější, než 

alternativní řešení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Členské státy vyžadují od 8. Členské státy vyžadují od 
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provozovatelů distribučních soustav 

elektřiny, aby nejméně každé dva roky ve 

spolupráci s provozovateli systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení ve své 

příslušné oblasti prováděli posouzení 

potenciálu systémů ústředního vytápění 

nebo chlazení k zajištění výkonové 

rovnováhy a dalších systémových služeb, 

včetně odezvy na straně poptávky a 

ukládání nadbytečné elektřiny vyrobené z 

obnovitelných zdrojů, a toho, zda by 

využití zjištěného potenciálu bylo zdrojově 

a nákladově efektivnější, než alternativní 

řešení. 

provozovatelů distribučních soustav 

elektřiny, aby ve spolupráci s 

provozovateli systémů ústředního vytápění 

nebo chlazení ve své příslušné oblasti 

prováděli posouzení potenciálu systémů 

ústředního vytápění nebo chlazení 

k zajištění výkonové rovnováhy a dalších 

systémových služeb, včetně odezvy na 

straně poptávky a ukládání nadbytečné 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, 

a toho, zda by využití zjištěného potenciálu 

bylo zdrojově a nákladově efektivnější, než 

alternativní řešení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Členské státy určí jeden nebo více 

nezávislých orgánů s cílem zajistit, aby 

práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení 

v souladu s tímto článkem byla jasně 

definována a vymáhána. 

9. Členské státy určí jeden nebo více 

nezávislých orgánů s cílem zajistit, aby 

práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení 

v souladu s tímto článkem byla jasně 

definována a vymáhána. Na základě 

výsledků práce těchto určených orgánů 

vypracuje Komise každé čtyři roky zprávu, 

v níž shrne provádění ustanovení tohoto 

článku, přičemž se obzvláště zaměří na 

otázku stanovování nediskriminačních 

kritérií. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Členské státy určí jeden nebo více 

nezávislých orgánů s cílem zajistit, aby 

práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení 

v souladu s tímto článkem byla jasně 

definována a vymáhána. 

9. Členské státy určí jeden nebo více 

příslušných orgánů s cílem zajistit, aby 

práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení 

v souladu s tímto článkem byla jasně 

definována a vymáhána. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Členské státy určí jeden nebo více 

nezávislých orgánů s cílem zajistit, aby 

práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení 

v souladu s tímto článkem byla jasně 

definována a vymáhána. 

9. Členské státy mohou určit jeden 

nebo více příslušných orgánů s cílem 

zajistit, aby práva spotřebitelů a pravidla 

pro provoz systémů ústředního vytápění 

nebo chlazení v souladu s tímto článkem 

byla jasně definována a vymáhána. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Členské státy určí jeden nebo více 

nezávislých orgánů s cílem zajistit, aby 

práva spotřebitelů a pravidla pro provoz 

systémů ústředního vytápění nebo chlazení 

v souladu s tímto článkem byla jasně 

definována a vymáhána. 

9. Členské státy mohou určit jeden 

nebo více příslušných orgánů s cílem 

zajistit, aby práva spotřebitelů a pravidla 

pro provoz systémů ústředního vytápění 

nebo chlazení v souladu s tímto článkem 

byla jasně definována a vymáhána. 
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Pozměňovací návrh  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. Členské státy začlení ústřední 

vytápění a chlazení do veřejných budov, 

přičemž budou finančně podporovat 

rozvoj odpovídajících investic, které to 

umožní, a maximalizují přínos veřejných 

systémů k ústřednímu vytápění a chlazení. 

Členské státy v plnohodnotné spolupráci s 

příslušnými zainteresovanými stranami 

vypracují strategii pro vymezení potřeb a 

priorit v této oblasti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 9 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9b. Členské státy zajistí, aby 

regionální a místní orgány při 

vypracovávání strategií územního 

plánování a konkrétních plánů 

zohledňovaly ve svém přístupu udržitelná 

řešení v oblasti vytápění a chlazení. 

Činnosti v oblastech, jako je např. 

plánování zalesněných ploch nebo 

nakládání s městským odpadem, by měly 

zohledňovat možnosti udržitelného 

vytápění a chlazení. Tyto plány a strategie 

se vypracují v plnohodnotné spolupráci s 
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Or. en 

 

 

 


