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Pozměňovací návrh 51
Herbert Reul

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

Or. de

Odůvodnění

Tato úprava je nezbytná pro zajištění harmonizace.

Pozměňovací návrh 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 této smlouvy a článek 95 této 
smlouvy ve vztahu k článkům 3, 4, 5 a 
přílohám I a II,

Or. en

Odůvodnění

Má-li EPBD mít užitek z moderních technologií a zachovávat či vnášet je do úspor z rozsahu, 
potřebuje dvojí právní základ. Současná EPBD bere v potaz jednotlivé evropské trhy, kde 
různé metody kalkulace a kontrolní požadavky brání výrobcům uvádět vyhovující výrobky na 
trh v celé EU. Existuje tedy potřeba celoevropského zavedení jednotné kalkulační metody 
s objektivními proměnnými, které zohlední regionální klimatické rozdíly na základě přístupu 
k jednotnému trhu. (článek 95).
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Pozměňovací návrh 53
Paul Rübig

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 této smlouvy a článek 95 této 
smlouvy ve vztahu k článkům 3, 4 a 
přílohám I a II,

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit dvojí legislativě pro budovy a stavební výrobky, jelikož jsou předmětem 
komplexních právních úprav, kterým budou brzy podléhat veškeré aspekty označování 
energetické náročnosti.

Stavební výrobky jsou vždy uvažovány ve vztahu k pracím, v jejichž rámci jsou stavební 
výrobky instalovány. Účinnost výrobku v budově záleží na jeho instalaci. Součástí účinnosti 
jsou bezpečnostní, environmentální, mechanické, požární, akustické vlastnosti a energetická 
náročnost systému. Pokud však budou výrobky špatně nainstalovány, ztratí účinnost.

Pozměňovací návrh 54
Adam Gierek

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 této smlouvy a článek 95 
spojený s články 3, 4 a přílohou I a II,

Or. pl
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Odůvodnění

Energetická účinnost je důležitou součástí politiky ochrany životního prostředí. Abychom 
mohli využívat moderní technologie a udržet jejich význam nebo je ve větším měřítku uvádět 
do hospodářství, EPBD potřebuje dvojí právní podstatu. Napomůže to dosažení cílů snížení 
spotřeby energií a snížení emisí. Je tedy potřebné zavést v Evropě sjednocenou metodu 
výpočtu s objektivními proměnnými, která zohledňuje regionální klimatické rozdíly, na 
základě jednotné tržní politiky (článek 95). Účinné úspory energie lze dosáhnout podporou 
koncepce jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 55
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Snížení spotřeby energie v sektoru 
budov představuje důležitou součást 
opatření nutných ke snižování emisí 
skleníkových plynů a ke splnění Kjótského 
protokolu k Rámcové úmluvě Organizace 
spojených národů o změně klimatu a 
dalších evropských a mezinárodních 
závazků týkajících se snižování emisí 
skleníkových plynů po roce 2012. Snížená 
spotřeba energie také hraje důležitou roli 
při podpoře zabezpečování zásobování 
energií, technologického vývoje a při 
poskytování příležitostí k zaměstnání a 
regionálního rozvoje, zejména ve 
venkovských oblastech.

(3) Jelikož budovy představují 40 % 
veškeré spotřeby energie v EU, snížení 
spotřeby energie v sektoru budov 
představuje důležitou součást opatření 
nutných ke snižování energetické závislosti 
EU emisí skleníkových plynů. Spolu se 
zvyšováním využívání obnovitelné energie 
umožní opatření ke snižování spotřeby 
energie v EU splnění Kjótského protokolu 
k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC) a 
dlouhodobého závazku udržet celosvětový 
růst teploty pod 2°C. Snížená spotřeba 
energie a zvýšené využívání obnovitelné 
energie také hraje důležitou roli při 
podpoře zabezpečování zásobování energií, 
technologického vývoje a při poskytování 
příležitostí k zaměstnání a regionálního 
rozvoje, zejména ve venkovských 
oblastech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Snížení spotřeby energie v sektoru 
budov představuje důležitou součást 
opatření nutných ke snižování emisí 
skleníkových plynů a ke splnění Kjótského 
protokolu k Rámcové úmluvě Organizace 
spojených národů o změně klimatu a 
dalších evropských a mezinárodních 
závazků týkajících se snižování emisí 
skleníkových plynů po roce 2012. Snížená 
spotřeba energie také hraje důležitou roli 
při podpoře zabezpečování zásobování 
energií, technologického vývoje a při 
poskytování příležitostí k zaměstnání a 
regionálního rozvoje, zejména ve 
venkovských oblastech.

(3) Snížení spotřeby energie a využívání 
obnovitelných energií v sektoru budov 
představuje důležitou součást opatření 
nutných ke snižování emisí skleníkových 
plynů a ke splnění Kjótského protokolu 
k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o změně klimatu (UNFCCC), i 
vlastního závazku Společenství snížit 
celkové emise skleníkových plynů 
nejméně o 20 % pod úroveň roku 1990 do 
roku 2020, a o 30 % v případě 
mezinárodní dohody. Snížená spotřeba 
energie a zvýšené využívání obnovitelných 
energií také hraje důležitou roli při 
podpoře zabezpečování zásobování energií, 
technologického vývoje a při poskytování 
příležitostí k zaměstnání a regionálního 
rozvoje, zejména ve venkovských 
oblastech.

Or. en

Odůvodnění

 Tato směrnice se zabývá „energetickou náročností“ budov. Stávající směrnice však definuje 
„náročnost“ pouze jako požadavek, který nepřihlíží k významné součásti, jíž je nabídka. 
Současné přepracování EPBD by tedy mělo situaci zlepšit pomocí lepšího propojení zlepšené 
náročnosti z E´ff a RES. Dále je z hlediska konzistence s dalšími nedávno přijatými právními 
předpisy EU a za účelem přesnosti nezbytné zahrnout cíle Společenství v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů. 
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Pozměňovací návrh 57
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Snížení spotřeby energie v sektoru 
budov představuje důležitou součást 
opatření nutných ke snižování emisí 
skleníkových plynů a ke splnění Kjótského 
protokolu k Rámcové úmluvě Organizace 
spojených národů o změně klimatu a 
dalších evropských a mezinárodních 
závazků týkajících se snižování emisí 
skleníkových plynů po roce 2012. Snížená 
spotřeba energie také hraje důležitou roli 
při podpoře zabezpečování zásobování 
energií, technologického vývoje a při 
poskytování příležitostí k zaměstnání a 
regionálního rozvoje, zejména ve 
venkovských oblastech.

(3) Snížení individuální spotřeby energie 
v sektoru budov efektivnější spotřebou
představuje důležitou součást opatření 
nutných ke snižování emisí skleníkových 
plynů a ke splnění Kjótského protokolu 
k Rámcové úmluvě Organizace spojených 
národů o boji proti změně klimatu a
závazků týkajících se snižování emisí 
skleníkových plynů po roce 2012. Snížená 
individuální spotřeba energie také hraje 
důležitou roli při podpoře zabezpečování 
zásobování energií, inovativních 
energetických technologií a 
technologického vývoje a při plánování 
investic a poskytování příležitostí 
k zaměstnání a regionálního rozvoje.

Or. pl

Odůvodnění

Efektivnější spotřeba energie způsobuje individuální snížení její spotřeby, které se týká nejen 
venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zasedání Evropské rady v březnu 2007 
zdůraznilo potřebu zvýšení energetické 
účinnosti ve Společenství za účelem 
dosažení cíle snížení spotřeby energie 
Společenství o 20 % do roku 2020 a 
vyzvalo k důkladnému a rychlému 

(5) Zasedání Evropské rady v březnu 2007 
zdůraznilo potřebu zvýšení energetické 
účinnosti ve Společenství za účelem 
dosažení cíle snížení spotřeby energie 
Společenství o 20 % do roku 2020 a 
vyzvalo k důkladnému a rychlému 
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provádění priorit stanovených ve sdělení 
Komise „Akční plán pro energetickou 
účinnost: využití možností“. Akční plán 
vymezil významné možnosti nákladově 
efektivních úspor v sektoru budov. Ve 
svém usnesení ze dne 31. ledna 2008 
Evropský parlament vyzval k posílení 
ustanovení směrnice 2002/91/ES.

provádění priorit stanovených ve sdělení 
Komise „Akční plán pro energetickou 
účinnost: využití možností“. Akční plán 
vymezil významné možnosti nákladově 
efektivních úspor v sektoru budov. Ve 
svém usnesení ze dne 31. ledna 2008 
Evropský parlament vyzval k posílení 
ustanovení směrnice 2002/91/ES, a při 
různých příležitostech, naposledy ve svém 
usnesení k Druhému strategickému 
přezkumu energetické politiky, vyzval 
k prohlášení cílové 20% energetické 
náročnosti do roku 2020 za závaznou. 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. .../2009/ES o sdílených snahách, 
pro něž bude energetická náročnost 
v sektoru budov zásadní, stanoví závazné 
vnitrostátní cíle snižování emisí CO2
mimo ETS, a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2009/.../ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů vyzývá k podpoře energetické 
účinnosti v souvislostech závazných cílů 
dosažení pokrytí 20 % celoevropské 
spotřeby energie obnovitelnou energií do 
roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Zasedání Evropské rady v březnu 
2007 potvrdilo závazek Společenství k 
rozvoje obnovitelné energie na úrovni 
Společenství prostřednictvím prosazení 
povinného cíle 20% podílu obnovitelných 
energií do roku 2020. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 
2009/.../ES o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů zavádí společný 
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rámec pro podporu obnovitelných energií. 
Zdůrazňuje potřebu začlenit faktor pro 
obnovitelnou energii do plnění 
minimálních požadavků na energetickou 
účinnost podle směrnice 2002/91/ES 
s cílem urychlit stanovení minimální 
úrovně využívání energie z obnovitelných 
zdrojů v budovách. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/(...)/ES o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů vyžaduje využívání minimální úrovně obnovitelných energií v sektoru 
budov do roku 2015 a dále žádá začlenění faktoru pro obnovitelnou energii do EPBD.

Pozměňovací návrh 60
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je nezbytné stanovit konkrétnější 
opatření s cílem dosáhnout rozsáhlých a 
dosud nevyužitých možností úspor energie 
u budov a zmenšit značné rozdíly mezi 
výsledky členských států v tomto odvětví.

(7) Je nezbytné stanovit konkrétnější 
právní a technická opatření s cílem 
dosáhnout rozsáhlých a dosud nevyužitých 
možností úspor energie u samostatně 
stojících budov a celých stávajících 
sídlišť, jejichž součástí jsou byty 
s různými vlastnickými právy, s cílem 
zmenšit značné rozdíly mezi výsledky 
členských států v tomto odvětví..

Or. pl

Odůvodnění

Úspora energie se týká odstupňované architektury – od nízké rozložené zástavby, větších 
oddělených budov až po celá sídliště, přičemž právní komplikace může vznikat v důsledku 
různorodých vlastnických práv. V jedné budově se mohou nacházet například byty, patřící 
těm, co v nich bydlí, družstevní byty, stejně jako byty patřící právnickým nebo fyzickým 
osobám. Při jakékoli modernizaci pak vyvstane problém, kdo se má podílet na investicích.
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Pozměňovací návrh 61
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě jedné, 
sjednocené evropské metody výpočtu s 
objektivní proměnnou, která zohledňuje 
regionální klimatické rozdíly.

Or. pl

Odůvodnění

Fyzikální zákony platí univerzálně. Na místní úrovni jsou relevantní pouze objektivní 
parametry jako je počet dní a stupeň slunečního svitu a tyto údaje jsou již na evropské úrovni 
standardizovány. Stávající prováděcí opatření s různými výpočtovými modely de facto 
vytvářejí překážky obchodu. Jednotná metoda umožní srovnání na všech úrovních, aniž 
způsobí zmatek vyplývající ze současné EPBD. 

Pozměňovací návrh 62
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody výpočtu 
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může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

harmonizované na úrovni Společenství 
s proměnnými, které kromě tepelných 
vlastností budou brát v úvahu klimatické 
rozdíly různých zemí a další faktory, které 
hrají stále důležitější úlohu, např. zařízení 
pro vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

Or. it

Odůvodnění

Metoda výpočtu musí být na úrovni Společenství stejná.

Pozměňovací návrh 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
 Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě jednotné 
evropské kalkulační metody s objektivními 
proměnnými, která zohledňuje regionální 
klimatické rozdíly, a která kromě tepelných 
vlastností zahrnuje další faktory, které hrají 
stále důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění, ventilaci a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
odpovídající denní světlo a návrh budovy. 
Metoda výpočtu energetické náročnosti by 
neměla být založena na ročním období, ve 
kterém je nutno topit, ale měla by pokrývat 
roční energetickou náročnost budovy. 
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Or. en

Odůvodnění

Fyzikální zákony platí univerzálně. Na místní úrovni jsou relevantní pouze objektivní 
parametry jako je počet dní a stupeň slunečního svitu a tyto údaje jsou již na evropské úrovni 
standardizovány. Stávající prováděcí opatření s různými výpočtovými modely de facto 
vytvářejí překážky obchodu. Jednotná metoda umožní srovnání na všech úrovních. 

„Kvalita vnitřního ovzduší“ není aktivní faktor. Toto je lépe vyjádřeno výrazem „ventilační 
systém“, který rovněž umožňuje rozlišovat mezi systémy klimatizace a ventilace. 

Pozměňovací návrh 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě jednotné metody, 
stanovené například v normě EN 15193 
„Energetická náročnost budov -
energetické požadavky na osvětlení“, a 
která kromě tepelných vlastností zahrnuje 
další faktory, které hrají stále důležitější 
úlohu, např. zařízení pro vytápění a 
klimatizaci, osvětlovací systémy, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
měření denního světla, monitorovací a 
kontrolní systémy, a návrh budovy. 
Metoda výpočtu energetické náročnosti by 
neměla být založena na ročním období, ve 
kterém je nutno topit, ale měla by pokrývat 
roční energetickou náročnost budovy. Tato 
metoda by měla zohledňovat příslušné 
evropské normy jako je EN 15193
„Energetická náročnost budov -
energetické požadavky na osvětlení“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení 
pro vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě harmonizované
metody, která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení 
pro vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. Dále by se 
měla využít normalizace podle mandátu M 
343, aby se předešlo nebezpečí 
fragmentace trhu v rámci Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise by vedl k fragmentaci trhu. Pro účely srovnatelnosti by měla být vytvořena 
evropská norma.

Pozměňovací návrh 66
Jan Březina

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
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lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. systémy pro 
vytápění, chlazení a ventilaci, rekuperaci 
tepla, pásmové ovládání, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

Or. en

Odůvodnění

Rekuperace tepla, pásmové ovládání a ventilace jsou zásadní prvky přispívající ke zlepšování 
energetické účinnosti budov. Je tedy třeba je také brát v úvahu v souvislosti s požadavky na 
energetickou náročnost budov. 

Pro zajištění konzistence s termínem „systém vytápění“ se doporučuje používat termín 
„systém chlazení“ namísto slova „klimatizace“. Je lepší zaměřit se na „funkce“ namísto 
technologií, jelikož na trhu se objevují multifunkčnější systémy. Většina klimatizací má 
například i funkci vytápění, některá tepelná čerpadla mohou mít funkci chlazení. 

Pozměňovací návrh 67
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo, využití nejúčinnějších 
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výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

izolačních materiálů a návrh budovy. 
Metoda výpočtu energetické náročnosti by 
neměla být založena na ročním období, ve 
kterém je nutno topit, ale měla by pokrývat 
roční energetickou náročnost budovy.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se, že význam nejúčinnějších izolačních materiálů je v této směrnici zastíněn a jde o jeden 
z hlavních prvků, které je třeba zohlednit při tvorbě výpočtu energetické náročnosti.

Pozměňovací návrh 68
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která 
kromě tepelných vlastností zahrnuje další 
faktory, které hrají stále důležitější úlohu, 
např. zařízení pro vytápění, ventilaci a 
klimatizaci, osvětlovací systémy, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

Or. en

Odůvodnění

Metoda určení energetické náročnosti budov by měla být jednoznačná, společná a založená 
na stávajících harmonizovaných evropských normách (CEN). To by vedlo k lepší harmonizaci 
sektoru stavebnictví a ke srovnatelnosti energetické náročnosti budov v rámci celé Evropské 
unie. 
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„Ventilace“ pomáhá odlišit systémy pro ventilaci od klimatizace, přičemž ve většině budov 
jde o oddělené systémy. 

Pozměňovací návrh 69
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo, izolační systémy a návrh 
budovy. Metoda výpočtu energetické 
náročnosti by neměla být založena na 
ročním období, ve kterém je nutno topit, 
ale měla by pokrývat roční energetickou 
náročnost budovy. Tato metoda výpočtu by 
měla odlišovat část „obvodového pláště 
budovy“ od části „technického systému 
budovy“.

Or. fr

Odůvodnění

Izolační systémy, které představují funkční systémy různých částí obvodového pláště budovy 
(zastřešení, zdí, podlah, stropů, oken, tepelných mostů atd.), jsou určujícími 
charakteristickými rysy energetické náročnosti budov. Metoda jejího výpočtu musí používat 
navrhované odlišení, neboť nejpřesněji lze stanovit část technického systému budovy 
v závislosti na tepelné izolaci budovy. Čím lépe je budova izolována, tím méně je potřeba 
používat poddimenzovaný technický systém.
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Pozměňovací návrh 70
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě srovnávací 
metody, která se může na vnitrostátní a 
regionální úrovni lišit a která kromě 
tepelných vlastností zahrnuje další faktory, 
které hrají stále důležitější úlohu, např. 
zařízení pro vytápění a klimatizaci, využití 
obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy.

Or. en

Odůvodnění

Různé metrické soustavy využívané členskými státy znemožňují srovnání energetické 
náročnosti budov v příslušných státech.

Pozměňovací návrh 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití 

(9) Energetická náročnost budov by měla 
být vypočtena na základě metody, která se 
může na vnitrostátní a regionální úrovni 
lišit a která kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění, ventilaci a klimatizaci, využití 
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obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
kvalita vnitřního ovzduší, odpovídající 
denní světlo a návrh budovy. Metoda 
výpočtu energetické náročnosti by neměla 
být založena na ročním období, ve kterém 
je nutno topit, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. 

obnovitelných zdrojů energie, prvky 
pasivního vytápění a chlazení, stínění, 
odpovídající denní světlo a návrh budovy. 
Metoda výpočtu energetické náročnosti by 
neměla být založena na ročním období, ve 
kterém je nutno topit, ale měla by pokrývat 
roční energetickou náročnost budovy.

Or. en

Odůvodnění

“Kvalita vnitřního ovzduší” je výsledek, nikoli aktivní faktor pasivního vytápění, prvku 
chlazení či zařízení pro vytápění a klimatizaci. „Kvalita vnitřního ovzduší“ dále není 
definována ani užívána nikde jinde v této směrnici. „Systém ventilace“ tento faktor zobrazuje 
lépe a pomáhá také rozlišit mezi systémy klimatizace a ventilace, což jsou ve většině budov 
oddělené systémy.

Pozměňovací návrh 72
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly stanovit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny 
za účelem dosažení nákladově optimální 
rovnováhy mezi investicemi a náklady 
na energii uspořenými během životního 
cyklu budovy. Měla by být stanovena 
možnost pravidelného přezkoumávání 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost budov ze strany členských států 
s ohledem na technický pokrok.

(10) Členské státy by měly stanovit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Měla by být učiněna 
opatření pro pravidelné přezkoumávání 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost budov ze strany členských států 
s ohledem na technický pokrok.

Or. de

Odůvodnění

Závazek, který navrhuje Komise, aby byly členské státy povinny přizpůsobit své minimální 
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požadavky na energetickou náročnost budov nejpozději v roce 2017 „nákladově optimálním 
minimálním požadavkům" zjištěným podle zadané jednotné metody výpočtu, porušuje zásadu 
subsidiarity. Nelze určit, zda členské státy budou moci cíl (zlepšení energetické náročnosti 
budov) sledovaný přepracováním směrnice pro budovy dostatečně provádět.

Pozměňovací návrh 73
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly stanovit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny za 
účelem dosažení nákladově optimální 
rovnováhy mezi investicemi a náklady na 
energii uspořenými během životního cyklu 
budovy. Měla by být stanovena možnost 
pravidelného přezkoumávání minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov ze strany členských států s ohledem 
na technický pokrok.

(10) Členské státy by měly stanovit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny za 
účelem dosažení nákladově optimální 
rovnováhy mezi investicemi a náklady na 
energii, životní prostředí a dalšími 
externími náklady společnosti uspořenými 
během životního cyklu budovy. Měla by 
být stanovena možnost pravidelného 
přezkoumávání minimálních požadavků na 
energetickou náročnost budov ze strany 
členských států s ohledem na technický 
pokrok.

Or. en

Odůvodnění

Environmentální náklady a přínosy, např. ve vztahu ke změně klimatu, je třeba při výpočtu 
nákladově optimální rovnováhy zohlednit. 

Pozměňovací návrh 74
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly stanovit (10) Členské státy by měly stanovit 
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minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny za 
účelem dosažení nákladově optimální 
rovnováhy mezi investicemi a náklady na 
energii uspořenými během životního cyklu 
budovy. Měla by být stanovena možnost 
pravidelného přezkoumávání minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov ze strany členských států s ohledem 
na technický pokrok.

minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny za 
účelem dosažení nákladově optimální 
rovnováhy mezi investicemi a náklady na 
energii a externími náklady uspořenými 
během životního cyklu budovy. Měla by 
být stanovena možnost pravidelného 
přezkoumávání minimálních požadavků na 
energetickou náročnost budov ze strany 
členských států s ohledem na technický 
pokrok.

Or. en

Odůvodnění

Uspořené environmentální náklady mají mimořádný význam a je třeba k nim také přihlížet. 

Pozměňovací návrh 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Členské státy by měly stanovit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny za 
účelem dosažení nákladově optimální
rovnováhy mezi investicemi a náklady na 
energii uspořenými během životního cyklu 
budovy. Měla by být stanovena možnost 
pravidelného přezkoumávání 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost budov ze strany členských států 
s ohledem na technický pokrok.

(10)  Členské státy by měly stanovit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov. Tyto minimální 
požadavky by měly být stanoveny za 
účelem dosažení optimální rovnováhy 
nákladů a výnosů mezi investicemi a 
náklady na energii uspořenými během 
životního cyklu budovy.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěna spravedlivá analýza nákladů výnosů, nelze se prostě zaměřit na náklady, 
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má-li být posouzen celý okruh socioekonomických a environmentálních přínosů. 

Pozměňovací návrh 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla stanovit srovnávací
metodu výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost. Členské státy by 
měly tuto srovnávací metodu použít ke 
srovnání výsledků s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které přijaly. Výsledky tohoto srovnání a 
údaje použité k jejich dosažení by měly být 
pravidelně oznamovány Komisi. Tyto 
zprávy by měly Komisi umožnit posoudit 
pokrok členských států směrem k dosažení 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a 
podat o něm zprávu. Po přechodném 
období by členské státy měly použít tuto 
srovnávací metodu při přezkumu svých 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost.

(12) Komise by měla stanovit jednotnou
metodu výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost. Tato metoda by 
měla být v souladu s metodou používanou 
v právních předpisech Společenství 
týkajících se požadavků na energetickou 
náročnost výrobku (výrobků), prvků a 
technických systémů budov, z nichž se 
budova skládá. Členské státy by měly tuto 
jednotnou metodu použít k přijetí 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost. Výsledky tohoto výpočtu a 
údaje použité k jejich dosažení by měly být 
pravidelně oznamovány Komisi. Tyto 
zprávy by měly Komisi umožnit posoudit 
pokrok členských států směrem k dosažení 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a 
podat o něm zprávu. Členské státy by měly 
uplatňovat tuto metodu při přezkumu a 
stanovování svých minimálních požadavků 
na energetickou náročnost.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla zajistit soulad se stávajícími právními předpisy. 

Spíše než srovnávací metody je potřeba jednotné metody výpočtu s objektivními proměnnými, 
která by zohlednila regionální odchylky na základě jednotného trhu. 



PE420.139v01-00 22/98 AM\768653CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 77
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla stanovit srovnávací
metodu výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost. Členské státy by 
měly tuto srovnávací metodu použít ke 
srovnání výsledků s minimálními
požadavky na energetickou náročnost, 
které přijaly. Výsledky tohoto srovnání a 
údaje použité k jejich dosažení by měly být 
pravidelně oznamovány Komisi. Tyto 
zprávy by měly Komisi umožnit posoudit 
pokrok členských států směrem k dosažení 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a 
podat o něm zprávu. Po přechodném 
období by členské státy měly použít tuto 
srovnávací metodu při přezkumu svých 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost.

(12) Komise by měla stanovit 
harmonizovanou metodu výpočtu 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost, 
vztahujících se na požadavky na technické 
systémy budov, z nichž budova sestává, a 
její další vybavení. Členské státy by měly 
tuto harmonizovanou metodu použít ke 
stanovení minimálních požadavků na 
energetickou náročnost, které přijaly. 
Výsledky tohoto srovnání a údaje použité 
k jejich dosažení by měly být pravidelně 
oznamovány Komisi. Tyto zprávy by měly 
Komisi umožnit posoudit pokrok 
členských států směrem k dosažení 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a 
podat o něm zprávu. Po přechodném 
období by členské státy měly použít tuto 
harmonizovanou metodu při přezkumu 
svých minimálních požadavků na 
energetickou náročnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla stanovit srovnávací 
metodu výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků 
na energetickou náročnost. Členské státy 
by měly tuto srovnávací metodu použít

(12) Komise by měla vypracovat obecné 
zásady výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků 
na energetickou náročnost. Členské státy 
by měly tyto obecné zásady zohlednit 
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ke srovnání výsledků s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které přijaly. Výsledky tohoto srovnání 
a údaje použité k jejich dosažení by měly 
být pravidelně oznamovány Komisi. Tyto 
zprávy by měly Komisi umožnit posoudit 
pokrok členských států směrem k dosažení 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
a podat o něm zprávu. Po přechodném 
období by členské státy měly použít tuto 
srovnávací metodu při přezkumu svých 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost.

při výpočtu a výsledky výpočtu použít 
ke srovnání výsledků s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které přijaly. Výsledky tohoto srovnání 
a údaje použité k jejich dosažení by měly 
být pravidelně oznamovány Komisi. Tyto 
zprávy by měly Komisi umožnit posoudit 
pokrok členských států směrem k dosažení 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
a podat o něm zprávu. 

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech již existují metody pro výpočet nákladově optimálních 
minimálních požadavků. Jim by zavedení jednotné srovnávací metody způsobilo významnou 
administrativní zátěž, pokud by se jejich platné metody výpočtu musely sjednotit se srovnávací 
metodou dodatečně stanovenou ze strany Komise EU. Přidaná hodnota harmonizovaného 
přístupu pro zlepšení energetické náročnosti je tedy pochybná.

Pozměňovací návrh 79
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Budovy mají vliv na dlouhodobou 
spotřebu energie, a nové budovy by proto 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měla by se 
posoudit technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost alternativních 
systémů dodávek energie, a to bez ohledu 
na velikost budovy. 

(13) Budovy mají zásadní vliv na 
dlouhodobou spotřebu energie. Vzhledem 
k dlouhému cyklu renovace stávajících
budov by proto nové i stávající budovy, 
které jsou předmětem zásadní renovace, 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měla by se 
posoudit technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost alternativních 
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systémů dodávek energie, a to bez ohledu 
na velikost budovy i na to, zda jde o 
novostavbu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cyklus renovace stávajících budov trvá přibližně 25 let, měl by požadavek na využití 
systémů obnovitelné energie nebo kogenerace při vyloučení stávajících budov pouze omezený 
dopad. Vzhledem k tomu, že stávající budovy představují 95 % celkového stavebního fondu, 
šlo by o promarněnou příležitost. 

Pozměňovací návrh 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Budovy mají vliv na dlouhodobou 
spotřebu energie, a nové budovy by proto 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měla by se 
posoudit technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost alternativních 
systémů dodávek energie, a to bez ohledu 
na velikost budovy. 

(13) Budovy mají vliv na dlouhodobou 
spotřebu energie, a nové budovy by proto 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měla by se 
posoudit technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost alternativních 
systémů dodávek energie podle zásad, že 
nejprve je třeba zajistit snížení množství 
energie potřebné k vytápění a chlazení na 
nejnižší nákladově optimální úroveň, a to 
bez ohledu na velikost budovy.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité uvědomit si prostor k úsporám CO2, zajištění dodávek a další výhody 
alternativních zdrojů energie v budovách. Kvůli velmi vysoké efektivitě vynaložených nákladů 
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a vysoké návratnosti investic do energetické účinnosti je však nejprve nutné zajistit snížení 
energetických požadavků na nejnižší odůvodnitelnou míru. Energetická náročnost musí být co 
nejvíce snížena způsobem, který bude nákladově optimální. Tak bude možné zajistit 
dostupnost ekonomických úspor plynoucích ze zvýšené energetické účinnosti pro investice do 
alternativních zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Budovy mají vliv na dlouhodobou 
spotřebu energie, a nové budovy by proto 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měla by se 
posoudit technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost
alternativních systémů dodávek energie , a 
to bez ohledu na velikost budovy. 

(13) Budovy mají vliv na dlouhodobou 
spotřebu energie, a nové budovy by proto 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měly by se 
posoudit alternativní systémy dodávek 
energie pro nové i stávající budovy bez 
ohledu na jejich velikost.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Větší renovace stávajících budov bez 
ohledu na velikost poskytují příležitost 
učinit opatření ke snížení energetické 
náročnosti, která budou efektivní z 
hlediska nákladů. Z důvodu nákladové 
efektivnosti by mělo být možné omezit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost na ty renovované části, které 
jsou pro energetickou náročnost budovy 

(14) Větší renovace stávajících budov bez 
ohledu na velikost poskytují příležitost 
učinit opatření ke snížení energetické 
náročnosti celé budovy, která budou 
efektivní z hlediska nákladů. Stanovení 
požadavků na cenově efektivní opatření 
zajistí, že nebudou vytvářeny žádné 
překážky, které by mohly zabránit 
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nejdůležitější. realizaci významných renovací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Větší renovace stávajících budov 
bez ohledu na velikost poskytují příležitost 
učinit opatření ke snížení energetické 
náročnosti, která budou efektivní 
z hlediska nákladů. Z důvodu nákladové 
efektivnosti by mělo být možné omezit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost na ty renovované části, které 
jsou pro energetickou náročnost budovy 
nejdůležitější. 

(14) Větší renovace stávajících budov 
s velikostí nad 250 m2 mohou, kde je to 
technicky a právně možné, představovat 
příležitost učinit opatření ke snížení 
energetické náročnosti, která budou 
efektivní z hlediska nákladů. Z důvodu 
nákladové efektivnosti by mělo být možné 
omezit minimální požadavky 
na energetickou náročnost na ty 
renovované části, které jsou pro 
energetickou náročnost budovy 
nejdůležitější.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise nezohledňuje, že především ve městech, kde se často shodují hranice budov 
a pozemků, není již například z právních důvodů možná izolace vnějších stěn, protože by to 
narušilo práva majitele sousedního pozemku. Podle toho je třeba doplnit odkaz, že taková 
nákladově optimální opatření pro zlepšení energetické náročnosti budov musejí být možná 
z technického a právního hlediska. 
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Pozměňovací návrh 84
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Studie prokazují, že odvětví 
stavebnictví sužuje neefektivnost, která 
vede k výrazně vyšším než optimálním 
nákladům pro koncové spotřebitele. 
Propočty dokládají, že náklady na 
výstavbu by bylo možné snížit až o 30-
35 % pomocí omezování odpadu při 
většině stavebních procesů a u většiny 
výrobků. Neefektivnost ve stavebnictví 
představuje závažnou hrozbu pro cíle a 
účely této směrnice, jelikož 
neopodstatněné vysoké náklady výstavby a 
renovace snižují efektivnost nákladů a 
tedy i energetickou účinnost odvětví. Aby 
bylo možné zajistit řádné fungování této 
směrnice, měla by Komise zhodnotit 
fungování stavebního trhu a své závěry a 
návrhy předložit Evropskému parlamentu 
a členským státům. Členské státy by pak 
měly usilovat o zajištění transparentní 
cenové politiky v oblasti výstavby a 
renovací a dále přijmout vhodná opatření 
k odstranění překážek vstupu na trh a 
vytvoření nových zařízení a infrastruktury 
pro nově vzniklé subjekty, zejména malé a 
střední podniky.

Or. en

Odůvodnění

Studie dokládají, že až 30-35 % stavebních nákladů lze přímo spojit s odpadem při 
zpracování a výrobě. (viz studie „Waste in construction projects - call for a new approach“, 
Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built Environment Building 
Economics and Management, Chalmers University of Technology, Gothenburg 2007.) 
Snižování zbytečných nákladů v odvětví stavebnictví by výrazně zvýšilo množství renovací, 
které zlepší ukazatele energetické náročnosti v budovách, jelikož tyto renovace by pro 
konečné uživatele byly mnohem levnější. 
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Pozměňovací návrh 85
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Za účelem posílení energetické 
účinnosti zařízení domácností, topení i 
chlazení je třeba vyvinout a uvést do 
užívání teleinformatiku – cílem je 
„inteligentní dům“. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 86
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky 
na energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
a pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Výstavba budov, jejichž emise CO2 a spotřeba primární energie jsou nízké nebo nulové 
a tímto výrazně překračují minimální požadavky stanovené členskými státy, může probíhat 
pouze na dobrovolném základě. Proto není možné přijmout osobní závazek členských států, že 
do roku 2020 chtějí dosáhnout určitého podílu těchto budov na celkovém stavebním fondu. 
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Navrhovaná úprava v čl. 9 odst. 5 vypadá jako zásah do přímých podmínek EU týkajících se 
domů s nízkou nebo nulovou spotřebou energie (subsidiarita).

Pozměňovací návrh 87
Alyn Smith

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové, a 
pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové, a 
pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. Komise by do 30. června 2010 
měla předložit návrhy na stanovení 
společné metody určování budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého i spotřeba 
primární energie je nízká nebo nulová, 
který by měl zohlednit regionální 
klimatické podmínky. Komise, Evropská 
investiční banka a členské státy by do 
30. června 2010 měly založit Fond pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii, který by měl do roku 2020 
podporovat postupné zvyšování procenta 
nových budov vyhovujících tomuto 
standardu.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoliv by bylo možné uvažovat o společné metodologii navrhované zpravodajkou, v této fázi 
by bylo vhodné ponechat zhodnocení všech technických možností stanovení takové metody, 
zejména stanovení míry závaznosti a respektování zásady subsidiarity, na Komisi. 
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Pozměňovací návrh 88
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové, a 
pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu stávajících budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, a 
nových budov, které mají být postupně 
postaveny jako budovy, jejichž emise 
oxidu uhličitého i spotřeba primární 
energie jsou nulové, a pravidelně o nich 
předkládat zprávy Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Výstavba všech nových budov tak, aby byly jejich emise oxidu uhličitého i spotřeba primární 
energie nízké nebo nulové, přispěje ke zrychlení zlepšování energetické náročnosti budov. 

Pozměňovací návrh 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž
emise oxidu uhličitého a spotřeba 

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu stávajících budov, 
jejichž čistá energie je nulová, a zajistit, 
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primární energie jsou nízké nebo nulové, 
a pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

aby do roku 2016 měly všechny nové 
budovy nulovou spotřebu energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
a pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale zajišťují 
nejvyšší možnou úroveň energetické 
účinnosti. Za tímto účelem by členské 
státy měly vypracovat vnitrostátní plány na 
zvýšení počtu budov s nulovou spotřebou 
energie ve vztahu k primární i přebytkové 
energii, a pravidelně o nich předkládat 
zprávy Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí zajistit rozvoj budov s velmi nízkou spotřebou energie prostřednictvím 
podpory nejvyšší možné úrovně energetické účinnosti. Požadavkem na nejvyšší energetickou 
účinnosti v sektoru budov je požadavek nulové čisté spotřeby energie a případně ještě 
standardy přebytkové energie.

Pozměňovací návrh 91
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem (15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
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zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
a pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale zajišťují 
nejvyšší úroveň energetické účinnosti. Za
tímto účelem by členské státy měly 
vypracovat vnitrostátní plány na zvýšení 
počtu budov s přebytkovou energií a 
pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož energetická náročnost budov sestává jak z opatření na straně poptávky (např. 
energetická účinnost), tak z opatření na straně nabídky (např. obnovitelná energie), je pro 
zajištění nejvyšší úrovně energetické účinnosti třeba integrovaného přístupu. Nejvyšším 
požadavkem na energetickou účinnost v sektoru budov je standard přebytku energie. 

Pozměňovací návrh 92
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové, a 
pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové nebo které 
produkují energii, a pravidelně o nich 
předkládat zprávy Komisi.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 93
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky 
na energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
a pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. 

(15) Je třeba přijmout opatření s cílem 
zvýšit počet budov, které nejenže splňují 
současné minimální požadavky na 
energetickou náročnost, ale jsou i 
energeticky účinnější. Za tímto účelem by 
členské státy měly vypracovat vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
spotřeba konečné energie je nízká nebo 
nulová, a pravidelně o nich předkládat 
zprávy Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž spotřeba konečné energie 
– pouze tuto může odečíst ze stavu na počitadle, přitom je jedno, jestli byla elektřina vyrobena 
například z obnovitelných energií nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn, který 
také může být vyráběn z odpadů.

Pozměňovací návrh 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členským státům by se mělo dostat 
podpory v přijímání dodatečných opatření 
ke krokům uvedeným v této směrnici 
v zájmu podpory zvyšování energetické 
účinnosti budov. Tato opatření mohou 
zahrnovat finanční a fiskální pobídky 
firmám, vlastníkům a nájemcům budov, 
včetně snížené sazby DPH na renovační 
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práce.

Or. en

Odůvodnění

Při často vysokých počátečních nákladech na investice do energetické účinnosti potřebují 
firmy, vlastníci a nájemci budov finanční pomoc při počáteční investici. Je možné ji 
poskytovat prostřednictvím půjček s nulovým úrokem pro vlastníky nebo snížených sazeb DPH 
u služeb souvisejících s renovací na vysokou energetickou účinnost. Uplatnění snížení DPH 
pouze na výrobky by mohlo podporovat využívání nekvalifikované práce, která sníží efektivitu 
prováděných prací a nezajistí tak úspory energie. 

Pozměňovací návrh 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je třeba zvážit skutečnost, že platná 
právní úprava bere v úvahu negativní 
dopad a škody, které mohou vzniknout v 
konkrétních oblastech použití. Při 
provádění a uplatňování této směrnice je 
třeba brát v úvahu zejména kulturní 
dědictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ján Hudacký

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Členské státy by se měly vyvarovat 
deformované regulace cen energie pro 
spotřebitele, která nezajišťuje pobídku 
k úsporám energie. 
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Or. en

Odůvodnění

Regulace cen energie má tendenci vést ke zvyšování spotřeby energie konečnými spotřebiteli 
a k deformaci trhu s energií. Takovým regulačním opatřením je třeba se vyhnout a nahradit je 
opatřeními, která přimějí konečné spotřebitele k dalším úsporám energie.

Pozměňovací návrh 97
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění a 
chlazení na energetické potřeby budovy, na 
její spotřebu primární energie a na emise 
oxidu uhličitého.

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Vlastníci a nájemci komerčních budov by 
rovněž měli být povinni vyměnit si 
informace ve vztahu ke skutečné spotřebě 
energie, aby bylo zajištěno, že jsou 
k dispozici veškeré údaje pro informované 
rozhodnutí o nezbytných úpravách.
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění a 
chlazení na energetické potřeby budovy, na 
její spotřebu primární energie a na emise 
oxidu uhličitého.

Or. en

Odůvodnění

Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být povinni sdílet informace o skutečném 
využití budovy nebo její části, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici veškeré údaje pro 
informované rozhodnutí o nezbytných úpravách. Není-li vlastník budovy informován o tom, 
kde a jak se využívá energie v budově, nemůže identifikovat problémy a přistoupit k nutným 
zlepšením.
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Pozměňovací návrh 98
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění a 
chlazení na energetické potřeby budovy, na 
její spotřebu primární energie a na emise 
oxidu uhličitého.

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Vlastníci a nájemci komerčních budov by 
rovněž měli být povinni vyměnit si 
informace ve vztahu ke skutečné spotřebě 
energie, aby bylo zajištěno, že jsou 
k dispozici veškeré údaje pro informované 
rozhodnutí o nezbytných úpravách.
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění a 
chlazení na energetické potřeby budovy, na 
její spotřebu primární energie a na emise 
oxidu uhličitého.

Or. en

Odůvodnění

Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být povinni sdílet informace o skutečném 
využití budovy nebo její části, aby bylo zajištěno, že jsou k dispozici veškeré údaje pro 
informované rozhodnutí o nezbytných úpravách. Není-li vlastník budovy informován o tom, 
kde a jak se využívá energie v budově, nemůže identifikovat problémy a přistoupit k nutným 
zlepšením.

Pozměňovací návrh 99
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
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prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti 
budovy a praktické rady ohledně jejího 
zlepšení. Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění a 
chlazení na energetické potřeby budovy, na 
její spotřebu primární energie a na emise
oxidu uhličitého.

prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o údajích o optimálním 
energetickém využití budovy v zimních a 
letních podmínkách a praktické rady 
ohledně jejího zlepšení použitím 
odpovídající  izolace zdí. Certifikát by také 
měl poskytnout informace o skutečném 
dopadu použitého způsobu vytápění a 
chlazení na energetické potřeby budovy, na 
její spotřebu primární energie a na 
ukazatele emisí oxidu uhličitého.

Or. pl

Odůvodnění

Kupující i nájemce budovy se více zajímají o její využití, zejména ekonomické, obzvláště 
pokud se týká např. extrémních klimatických podmínek, tzn. studené zimy a horkého léta: v 
prvním případě izolace chrání před únikem tepla směrem ven, ve druhém případě jde o 
termické odizolování ze silně zahřátého prostředí.

Pozměňovací návrh 100
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění 
a chlazení na energetické potřeby budovy, 
na její spotřebu primární energie 
a na emise oxidu uhličitého.

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění 
a chlazení na energetické potřeby budovy, 
na její spotřebu konečné energie.

Or. de
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Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž spotřeba konečné energie 
– pouze tuto může odečíst ze stavu na počitadle, přitom je jedno, jestli byla elektřina vyrobena 
například z obnovitelných energií nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn, který 
také může být vyráběn z odpadů.

Pozměňovací návrh 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V souladu s požadavky na instalaci 
inteligentních měřičů stanovenými ve 
směrnici č. 2006/32/ES by měli mít 
vlastníci a nájemci k dispozici přesné 
informace o spotřebě energie v budově, již 
obývají, v reálném čase.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Alyn Smith

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Orgány veřejné moci by měly jít 
příkladem a během doby platnosti 
certifikátu energetické náročnosti by měly 
provést doporučení v něm obsažená. 
Členské státy by do svých vnitrostátních 
plánů měly zařadit opatření na podporu 
toho, aby orgány veřejné moci mohly 
v brzké době přistoupit k vylepšením v 
oblasti energetické náročnosti a provést 
doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti během doby jeho 
platnosti. Členské státy by měly do 
sestavování národních plánů přímo 
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zapojit zástupce místních a regionálních 
úřadů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 5 zpravodajky je velmi vítaný, je však možné zdůraznit potřebu aktivního 
zapojení místních a regionálních orgánů veřejné moci s pravomocí zavádět EPBD.

Pozměňovací návrh 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Orgány veřejné moci by měly jít 
příkladem a během doby platnosti 
certifikátu energetické náročnosti by měly 
provést doporučení v něm obsažená. 
Členské státy by do svých vnitrostátních 
plánů měly zařadit opatření na podporu 
toho, aby orgány veřejné moci mohly 
v brzké době přistoupit k vylepšením v 
oblasti energetické náročnosti a provést 
doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti během doby jeho 
platnosti. Při zpracovávání vnitrostátních 
plánů by měly členské státy konzultovat se 
zástupci orgánů místní a regionální 
samosprávy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Budovy užívané orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 
poskytují příležitost, jak být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto 
energetických certifikátů na viditelném 
místě. 

(18) Budovy užívané orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 
poskytují příležitost, jak být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto 
energetických certifikátů na viditelném 
místě. Pokud členské státy zvolí zahrnutí 
spotřeby energie do požadavků na 
energetickou certifikaci, může být přijat 
přístup podle místa, kdy skupina budov 
užívaných jednou organizací v určité 
oblasti sdílí měřiče energie. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje příklady udávané některými členskými státy, které 
rozšířily požadavky na vystavení informací o energetické náročnosti budov i způsobu 
využívání energie nájemci budovy. Přístup podle místa se v takových případech zabývá 
způsobem, jakým jsou uspořádány univerzity, nemocnice a podobná místa ve veřejném 
sektoru, a zajišťuje lepší celkový pohled na celkovou spotřebu energie a uhlíkovou stopu 
určitého místa. 

Pozměňovací návrh 105
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Budovy užívané orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 

(18) Budovy užívané orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 
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poskytují příležitost, jak být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto
energetických certifikátů na viditelném 
místě. 

poskytují příležitost, jak být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto 
energetických certifikátů na viditelném 
místě. Pokud členské státy zvolí zahrnutí 
spotřeby energie do požadavků na 
energetickou certifikaci, může být přijat 
přístup podle místa, kdy skupina budov 
užívaných jednou organizací v určité 
oblasti sdílí měřiče energie.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje příklady udávané některými členskými státy, které 
rozšířily požadavky na vystavení informací o energetické náročnosti budov i způsobu 
využívání energie nájemci budovy. Přístup podle místa se v takových případech zabývá 
způsobem, jakým jsou uspořádány univerzity, nemocnice a podobná místa ve veřejném 
sektoru, a zajišťuje lepší celkový pohled na celkovou spotřebu energie a uhlíkovou stopu 
určitého místa.

Pozměňovací návrh 106
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Budovy užívané orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 
poskytují příležitost, jak být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto 
energetických certifikátů na viditelném 
místě. 

(18) Budovy užívané orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností by 
měly být příkladem zohlednění 
environmentálních a energetických 
hledisek, a proto by tyto budovy měly být 
předmětem pravidelné energetické 
certifikace. Ke zvyšování informovanosti 
veřejnosti o energetické náročnosti by mělo 
přispět vystavení těchto energetických 
certifikátů na viditelném místě.
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Or. en

Odůvodnění

 Směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov zdůrazňuje příkladnou úlohu 
veřejného sektoru tak, že podtrhuje, že má „jít příkladem“. Směrnice o obnovitelné energii 
dále vyžaduje, aby jako příklad sloužily budovy obývané orgány veřejné moci. 

Pozměňovací návrh 107
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Zajištění vzájemného uznávání 
certifikátů energetické náročnosti 
vydaných jinými členskými státy je 
pravděpodobně důležité pro rozvoj 
přeshraničního trhu s finančními a jinými 
službami podporujícími energetickou 
účinnost. Pro usnadnění dosažení tohoto 
cíle by Komise měla vypracovat společné 
minimální normy pro obsah a formu 
certifikátů a pro schvalování odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Vícejazyčné certifikáty pro vlastníky a nájemce zvýší cenu transakcí na realitním trhu a 
mohou způsobit potíže při naplňování těchto ustanovení. Pokud nájemce nebo kupující 
pochází z exotické země, může nastat problém s nalezením někoho, kdo bude oprávněn 
přeložit text certifikátu, nebo kdo vůbec tímto jazykem mluví. Vyvstane-li taková potřeba, 
může certifikát přeložit pro osobní potřebu perspektivní vlastník, kupec nebo nájemce.
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Pozměňovací návrh 108
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V posledních letech vzrostlo množství 
klimatizačních systémů v evropských 
zemích. To v těchto zemích způsobuje 
značné problémy v dobách nejvyššího 
zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu 
a narušuje energetickou rovnováhu. 

(19) V posledních letech vzrostlo množství 
klimatizačních systémů v evropských 
zemích. To ve všech členských státech
způsobuje značné problémy v dobách 
nejvyššího zatížení, zvyšuje náklady 
na elektřinu a narušuje energetickou 
rovnováhu. Přednost by měly dostat ty 
strategie, které přispívají ke zlepšení 
tepelného chování budov v letním období. 
K tomu je třeba dále vyvíjet techniky 
pasivního chlazení a především ty 
techniky, které způsobují zlepšení kvality 
mikroklimatu i zlepšení mikroklimatu 
v okolí budov.

Or. de

Odůvodnění

Právě s ohledem na obecně očekávané oteplování v EU nedává smysl pro nejvíce dotčené 
státy již neupřednostňovat strategie pro zlepšení mikroklimatu. Dále ukazují příklady 
z posledních let, že horká léta v jižních státech EU ovlivňují také dodávky elektřiny do střední 
Evropy. To zdůrazňuje potřebu dalšího jednání.

Pozměňovací návrh 109
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V posledních letech vzrostlo množství 
klimatizačních systémů v evropských 
zemích . To v těchto zemích způsobuje 
značné problémy v dobách nejvyššího 
zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu a 

(19) V posledních letech vzrostlo množství 
klimatizačních systémů v evropských 
zemích . To v těchto zemích způsobuje 
značné problémy v dobách nejvyššího 
zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu a 
narušuje energetickou rovnováhu. Je třeba 
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narušuje energetickou rovnováhu. dávat přednost strategiím, které podporují 
tepelnou účinnost budov během letního 
období. V tomto smyslu by měly být dále 
rozvíjeny techniky pasivního chlazení, 
zejména takové, které zlepšují vnitřní 
klimatické podmínky a mikroklima okolo 
budov. 

Or. en

Odůvodnění

Zlepšování a podpora technik pasivního chlazení může snížit využívání klimatizačních 
systémů a jsou tedy důležité pro energetickou náročnost budov. 

Pozměňovací návrh 110
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V posledních letech vzrostlo množství 
klimatizačních systémů v evropských 
zemích . To v těchto zemích způsobuje 
značné problémy v dobách nejvyššího 
zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu a 
narušuje energetickou rovnováhu.

(19) V posledních letech vzrostlo množství 
klimatizačních systémů v evropských 
zemích . To v těchto zemích způsobuje 
značné problémy v dobách nejvyššího 
zatížení, zvyšuje náklady na elektřinu a 
narušuje energetickou rovnováhu. Je třeba 
dávat přednost strategiím, které podporují 
tepelnou účinnost budov během letního 
období. V tomto smyslu by měly být dále 
rozvíjeny techniky pasivního chlazení, 
zejména takové, které zlepšují vnitřní 
klimatické podmínky a mikroklima okolo 
budov.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšování a podpora technik pasivního chlazení může snížit využívání klimatizačních 
systémů a jsou tedy důležité pro energetickou náročnost budov.
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Pozměňovací návrh 111
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Společný přístup k certifikaci 
energetické náročnosti budov a inspekci 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
prováděné kvalifikovanými a schválenými 
odborníky, jejichž nezávislost je zaručena 
na základě objektivních kritérií, přispěje 
k rovným podmínkám v úsilí členských 
států o úspory energie v sektoru budov 
a zavede pro budoucí vlastníky nebo
uživatele průhlednost na trhu nemovitostí 
ve Společenství, pokud jde o energetickou 
náročnost. V každém členském státě by 
měl být stanoven nezávislý kontrolní 
mechanismus, aby byla zaručena kvalita 
certifikátů energetické náročnosti 
a inspekce otopných soustav 
a klimatizačních systémů v celém 
Společenství.

(21) Společný přístup k certifikaci 
energetické náročnosti budov a inspekci 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
prováděné kvalifikovanými odborníky, 
jejichž nezávislost je zaručena na základě 
objektivních kritérií, přispěje k rovným 
podmínkám v úsilí členských států 
o úspory energie v sektoru budov a zavede 
pro budoucí vlastníky nebo uživatele 
průhlednost na trhu nemovitostí 
ve Společenství, pokud jde o energetickou 
náročnost.

Or. de

Odůvodnění

Kontrolní systém navrhovaný KOM by členské státy zatížil minimálně 8 mld. EUR a podstatně 
zvýšil byrokratické náklady, aniž by byly odstraněny pochybnosti o přiměřenosti a tím 
o přípustnosti takového kontrolního systému. 

Pozměňovací návrh 112
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Společný přístup k certifikaci 
energetické náročnosti budov a inspekci 
otopných soustav a klimatizačních systémů 

(21) Společný přístup k certifikaci 
energetické náročnosti budov a inspekci 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
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prováděné kvalifikovanými a schválenými 
odborníky, jejichž nezávislost je zaručena 
na základě objektivních kritérií, přispěje 
k rovným podmínkám v úsilí členských 
států o úspory energie v sektoru budov 
a zavede pro budoucí vlastníky nebo 
uživatele průhlednost na trhu nemovitostí 
ve Společenství, pokud jde o energetickou 
náročnost. V každém členském státě by 
měl být stanoven nezávislý kontrolní 
mechanismus, aby byla zaručena kvalita 
certifikátů energetické náročnosti 
a inspekce otopných soustav 
a klimatizačních systémů v celém 
Společenství.

prováděné kvalifikovanými a schválenými 
odborníky, jejichž nezávislost je zaručena 
na základě objektivních kritérií, přispěje 
k rovným podmínkám v úsilí členských 
států o úspory energie v sektoru budov 
a zavede pro budoucí vlastníky nebo 
uživatele průhlednost na trhu nemovitostí 
ve Společenství, pokud jde o energetickou 
náročnost.

Or. de

Odůvodnění

Vytváření dodatečného schvalovacího postupu k definici skupiny osob, která je oprávněna 
provádět certifikaci, by bylo spojeno s velkými náklady a znamenalo by to zapojení mnoha 
zdrojů, které by tak již nebyly k dispozici pro skutečná opatření na ochranu klimatu. Spojení 
oprávnění k provádění certifikace s určitou úrovní kvalifikace, která by se prokazovala, např. 
odborná kvalifikace, se zdá být dostatečné.

Pozměňovací návrh 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vzhledem k tomu, že přístup 
k profesi instalátora nebo k jejímu 
vykonávání je regulovaný, jsou podmínky 
pro uznávání odborných kvalifikací 
stanoveny ve směrnici č. 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací. Tato 
směrnice se proto použije, aniž to ovlivní 
ustanovení směrnice č. 2005/36/ES. 
Směrnice č. 2005/36/ES stanovuje 
požadavky na vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací včetně kvalifikací 
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architektů, je však dále nezbytné zajistit, 
aby architekti a projektanti v projektech a 
návrzích správně zohledňovali 
technologie s vysokou účinností. Členské 
státy by proto měly zajistit jasné pokyny. 
To je třeba provést, aniž to ovlivní 
ustanovení směrnice č. 2005/36/ES, 
zejména články 46 a 49 této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné uznávání certifikace členskými státy by usnadnilo volný pohyb odborníků přes 
vnitřní hranice bez omezování obchodu. Tento bod odůvodnění uvede tuto směrnici v soulad 
se směrnicí o obnovitelných energiích. 

Pozměňovací návrh 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vzhledem k tomu, že přístup 
k profesi instalátora nebo k jejímu 
vykonávání je regulovaný, jsou podmínky 
pro uznávání odborných kvalifikací 
stanoveny ve směrnici č. 2005/36/ES o 
uznávání odborných kvalifikací. Tato 
směrnice se proto použije, aniž to ovlivní 
ustanovení směrnice č. 2005/36/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vzájemné uznávání certifikace členskými státy by usnadnilo volný pohyb odborníků přes 
vnitřní hranice bez omezování obchodu. Tento bod odůvodnění uvede tuto směrnici v soulad 
se směrnicí o obnovitelných energiích.
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Pozměňovací návrh 115
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků 
na energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Jelikož tato opatření jsou obecné povahy 
a jsou určena ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků 
na energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov, 
jejichž spotřeba konečné energie je nízká 
nebo nulová. Jelikož tato opatření jsou 
obecné povahy a jsou určena ke změně 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným 
v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž spotřeba konečné energie 
– pouze tuto může odečíst ze stavu na počitadle, přitom je jedno, jestli byla elektřina vyrobena 
například z obnovitelných energií nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn, který 
také může být vyráběn z odpadů.

Pozměňovací návrh 116
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
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metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Jelikož tato opatření jsou obecné povahy a 
jsou určena ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

harmonizované metody výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
a k vypracování společných zásad pro 
určování budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové. Jelikož tato opatření 
jsou obecné povahy a jsou určena ke 
změně jiných než podstatných prvků této 
směrnice, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Jelikož tato opatření jsou obecné povahy a 
jsou určena ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov s 
přebytkovou energií. Jelikož tato opatření 
jsou obecné povahy a jsou určena ke 
změně jiných než podstatných prvků této 
směrnice, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 40 % energie se v Evropě používá v sektoru budov, je pro snížení 
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závislosti na fosilních palivech v sektoru budov třeba skutečné podpory nejnovějších 
technologií a nejvyšších standardů. Nejvyšším požadavkem na energetickou náročnost 
v sektoru budov je standard budov s přebytkovou energií.

Pozměňovací návrh 118
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Jelikož tato opatření jsou obecné povahy 
a jsou určena ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice, musí být 
přijata regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a k vypracování 
společných zásad pro určování budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové 
nebo které produkují energii. Jelikož tato 
opatření jsou obecné povahy a jsou určena 
ke změně jiných než podstatných prvků 
této směrnice, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. fi

Pozměňovací návrh 119
Paul Rübig, Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Jelikož osvětlení představuje v 
současné době přibližně 14 % energie 
spotřebované v EU a jelikož nejnovější 
moderní osvětlovací systémy dokáží při 
zachování podmínek osvětlení v souladu s 
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evropskými standardy ušetřit více než 80 
% energie, (což je nedostatečně využívaný 
příspěvek k dosažení cílů EU pro rok 2020 
v Evropské unii), měla by Komise učinit 
vhodné kroky k přijetí směrnice o návrhu 
osvětlení, která by doplnila opatření a cíle 
stanovené touto směrnicí. Vyšší 
energetická účinnost vyplývající z lepšího 
návrhu osvětlovacích systémů v souladu s 
ustanoveními směrnice o energetickém 
využívání výrobků je považována za 
významný příspěvek k lepším parametrům 
energetické náročnosti budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Jelikož členské státy nemohou 
uspokojivě dosáhnout cílů zlepšení 
energetické náročnosti budov kvůli 
složitosti sektoru budov a neschopnosti 
vnitrostátních trhů s nemovitostmi 
odpovídajícím způsobem řešit problémy 
energetické náročnosti, a těchto cílů může 
být z důvodu rozsahu a účinků opatření 
lépe dosaženo na úrovni Společenství,
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku tato směrnice 
nepřesahuje to, co je nezbytné k dosažení 
těchto cílů.

(24) Cíl zlepšení energetické náročnosti 
budov je možné podporovat pomocí 
opatření na úrovni Společenství, 
především harmonizací určitých 
požadavků, takže může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nesmí tato směrnice přesahovat to, 
co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. de
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Odůvodnění

Pokud jsou již z pohledu Komise členské státu plně vytíženy, musí být přípustná otázka, jak 
chce Komise tohoto cíle dosáhnout. Zásadu subsidiarity je třeba brát vážně.

Pozměňovací návrh 121
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Jelikož členské státy nemohou 
uspokojivě dosáhnout cílů zlepšení 
energetické náročnosti budov kvůli 
složitosti sektoru budov a neschopnosti 
vnitrostátních trhů s nemovitostmi 
odpovídajícím způsobem řešit problémy 
energetické náročnosti, a těchto cílů může 
být z důvodu rozsahu a účinků opatření 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku tato směrnice nepřesahuje to, co je 
nezbytné k dosažení těchto cílů.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění. 

Pozměňovací návrh 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice podporuje snižování Tato směrnice podporuje snižování 
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energetické náročnosti budov ve 
Společenství s ohledem na vnější 
klimatické a místní podmínky i požadavky 
na vnitřní mikroklimatické prostředí a 
efektivnost nákladů.

energetické náročnosti budov ve 
Společenství s ohledem na vnější 
klimatické a místní podmínky i požadavky 
na vnitřní mikroklimatické prostředí a 
nákladově optimální úroveň energetické 
náročnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Předmět této směrnice by měl zahrnovat odkaz na metodu nákladově optimálního výpočtu i 
minimální požadavky na účinnost prvků obvodového pláště a technických systémů budov a na 
jejich aplikaci v nových a stávajících budovách. Cíle pro domy s nulovou spotřebou energie 
jsou významným prvkem přepracování. Je třeba zahrnout i požadavky na vzdělávání, školení 
a vzájemné uznávání vydavatelů certifikátů energetické účinnosti budov a kontrolorů systémů 
vytápění a klimatizace.

Pozměňovací návrh 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) obecný rámec metody výpočtu celkové 
energetické náročnosti budov a jejich částí;

(a) obecný rámec metody výpočtu celkové 
energetické náročnosti budov a jejich částí
a prvků obvodového pláště a technických 
systémů budov;

Or. en

Odůvodnění

Předmět této směrnice by měl zahrnovat odkaz na metodu nákladově optimálního výpočtu i 
minimální požadavky na účinnost prvků obvodového pláště a technických systémů budov a na 
jejich aplikaci v nových a stávajících budovách. Cíle pro domy s nulovou spotřebou energie 
jsou významným prvkem přepracování. Je třeba zahrnout i požadavky na vzdělávání, školení 
a vzájemné uznávání vydavatelů certifikátů energetické účinnosti budov a kontrolorů systémů 
vytápění a klimatizace.
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Pozměňovací návrh 124
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obecný rámec metody výpočtu celkové 
energetické náročnosti budov a jejich částí;

(a) metody výpočtu celkové energetické 
náročnosti budov a jejich částí;

Or. pl

Odůvodnění

Fyzikální zákony platí univerzálně. Na místní úrovni jsou relevantní pouze objektivní 
parametry jako je počet dní a stupeň slunečního svitu a tyto údaje jsou již na evropské úrovni 
standardizovány. Stávající prováděcí opatření s různými výpočtovými modely de facto 
vytvářejí překážky obchodu. Jednotná metoda umožní srovnání na všech úrovních, aniž 
způsobí zmatek vyplývající ze současné EPBD.

Pozměňovací návrh 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) obecný rámec metody výpočtu celkové 
energetické náročnosti budov a jejich částí;

(a) metodu výpočtu celkové energetické 
náročnosti budov a jejich částí;

Or. en

Odůvodnění

Fyzikální zákony platí po celé Evropě univerzálně. Na místní úrovni jsou relevantní pouze 
objektivní parametry jako je počet dní a stupeň slunečního svitu. Tyto údaje jsou již na 
evropské úrovni standardizovány. Stávající prováděcí opatření s různými výpočtovými modely 
de facto vytvářejí překážky obchodu nejen mezi členskými státy, nýbrž také mezi regiony. 
Jednotná metoda umožní srovnání na všech úrovních, a odstraní tedy zmatky ze současné 
EPBD. 
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Pozměňovací návrh 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) uplatnění minimálních požadavků na 
energetickou náročnost stávajících budov a 
jejich částí, které jsou předmětem větší 
renovace;

(c) uplatnění minimálních požadavků na 
energetickou náročnost stávajících budov, 
které jsou předmětem větší renovace, a 
prvků obvodového pláště budov a 
technických systémů budov při jejich 
nahrazování nebo dodatečné montáži;

Or. en

Odůvodnění

Předmět této směrnice by měl zahrnovat odkaz na metodu nákladově optimálního výpočtu i 
minimální požadavky na účinnost prvků obvodového pláště a technických systémů budov a na 
jejich aplikaci v nových a stávajících budovách. Cíle domy s nulovou spotřebou energie jsou 
významným prvkem přepracování. Je třeba zahrnout i požadavky na vzdělávání, školení a 
vzájemné uznávání vydavatelů certifikátů energetické účinnosti budov a kontrolorů systémů 
vytápění a klimatizace.

Pozměňovací návrh 127
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého 
a spotřeba primární energie jsou nízké 
nebo nulové,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Výstavba budov, jejichž emise CO2 a spotřeba primární energie jsou nízké nebo nulové 
a tímto výrazně překračují minimální požadavky stanovené členskými státy, může probíhat 
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pouze na dobrovolném základě. Proto není možné přijmout osobní závazek členských států, že
do roku 2020 chtějí dosáhnout určitého podílu těchto budov na celkovém stavebním fondu. 
Navrhovaná úprava v čl. 9 odst. 5 vypadá jako vstup do přímých podmínek EU týkajících se 
domů s nízkou nebo nulovou spotřebou energie (subsidiarita).

Pozměňovací návrh 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové;

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov s nulovou čistou spotřebou energie;

Or. en

Odůvodnění

Předmět této směrnice by měl zahrnovat odkaz na metodu nákladově optimálního výpočtu i 
minimální požadavky na účinnost prvků obvodového pláště a technických systémů budov a na 
jejich aplikaci v nových a stávajících budovách. Cíle pro domy s nulovou spotřebou energie 
jsou významným prvkem přepracování. Je třeba zahrnout i požadavky na vzdělávání, školení 
a vzájemné uznávání vydavatelů certifikátů energetické účinnosti budov a kontrolorů systémů 
vytápění a klimatizace.

Pozměňovací návrh 129
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové;

(d) vnitrostátní plány a cíle zvýšení počtu 
budov s nulovou čistou spotřebou 
primární energie a s přebytkovou energií; 

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 40 % energie se v Evropě spotřebuje v sektoru budov, vzhledem ke 
klimatické krizi a vzhledem k tomu, že v EU je třeba podpořit zaměstnanost, jsou nutné 
okamžité a účinné politiky a opatření prosazující nejlepší dostupné technologie a nejvyšší 
standardy. Snižování spotřeby energie v sektoru budov musí být stanoveno jako priorita. 

Pozměňovací návrh 130
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové;

(d) vnitrostátní plány a cíle zvýšení počtu 
budov s přebytkovou energií;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 40 % energie se v Evropě spotřebuje v sektoru budov je třeba skutečné 
podpory nejnovějších technologií a nejvyšších standardů ke snižování závislosti sektoru budov 
na fosilních palivech. 

Pozměňovací návrh 131
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové;

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov s přebytkovou energií a budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové;

Or. en
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Odůvodnění

Budovy s přebytkovou energií, které produkují více energie, než spotřebují, jsou již technicky 
proveditelné. Z tohoto důvodu je třeba v návrhu na přepracování tyto budovy uvést. 

Pozměňovací návrh 132
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové;

d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové nebo které produkují energii;

Or. fi

Pozměňovací návrh 133
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého 
a spotřeba primární energie jsou nízké 
nebo nulové,

(d) vnitrostátní plány na zvýšení počtu 
budov, jejichž spotřeba konečné energie je 
nízká nebo nulová,

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž spotřeba konečné energie 
– pouze tuto může odečíst ze stavu na počitadle, přitom je jedno, jestli byla elektřina vyrobena 
například z obnovitelných energií nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn, který 
také může být vyráběn z odpadů.
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Pozměňovací návrh 134
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) pravidelnou inspekci otopných soustav 
a klimatizačních systémů v budovách ,

(f) pravidelnou inspekci otopných soustav 
a klimatizačních systémů v budovách 
a prověření celého otopného systému, 
pokud je jeho kotel starší 15 let.

Or. de

Odůvodnění

Pomocí EN 15378 je možné provést jednorázové prověření náročnosti bez velkých nákladů. 
Na tomto základě je u starších otopných soustav možné dát doporučení k modernizaci. I když 
práce na EN 15378 velmi pokročily, neopravňuje to k vypuštění tohoto prověření.

Pozměňovací návrh 135
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) nezávislé systémy kontroly certifikátů 
energetické náročnosti a inspekčních 
zpráv.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Závazek vytvořit kromě provádění inspekcí a certifikace také ještě nezávislý kontrolní systém 
způsobuje dodatečné byrokratické náklady, které se zdají být nepřiměřené. Do takového 
kontrolního systému by bylo třeba zapojit zdroje, které by se měly raději investovat 
do skutečných opatření pro úsporu energie, místo jejich plýtvání na vytváření nových 
správních řízení.
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Pozměňovací návrh 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) požadavky na vzdělávání, školení a 
vzájemné uznávání vydavatelů certifikátů 
energetické účinnosti budov a kontrolorů 
systémů vytápění a klimatizace.

Or. en

Odůvodnění

Předmět této směrnice by měl zahrnovat odkaz na metodu nákladově optimálního výpočtu i 
minimální požadavky na účinnost prvků obvodového pláště a technických systémů budov a na 
jejich aplikaci v nových a stávajících budovách. Cíle pro domy s nulovou spotřebou energie 
jsou významným prvkem přepracování. Je třeba zahrnout i požadavky na vzdělávání, školení 
a vzájemné uznávání vydavatelů certifikátů energetické účinnosti budov a kontrolorů systémů 
vytápění a klimatizace.

Pozměňovací návrh 137
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) vnitrostátní plány na odstranění 
překážek ve stavebním, nájemném právu 
a právu týkajícím se ochrany památek a 
k vytváření finančních motivací.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly být vyzvány k tomu, aby vytvářely dodatečnou finanční motivaci, např. 
v daňovém právu, a odstraňovaly stávající překážky ve stavebním, nájemném právu a právu 
týkajícím se ochrany památek. To platí mimo jiné s ohledem na energeticky úspornou 
modernizaci a stávající pravidla pro modernizaci u nemovitostí pod památkovou ochranou. 
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Pozměňovací návrh 138
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) spotřebu minimálního množství 
energie v místě z obnovitelných zdrojů u 
nových a rekonstruovaných budov.

Or. en

Odůvodnění

Silná integrace obnovitelných energií do budov je zcela zásadní pro to, aby zajistila dosažení 
ambiciózního cíle EU ve formě 20 % obnovitelné energie do roku 2020 a snížení energetické 
závislosti. To je příležitost, jak proměnit budovy v autonomní výrobce energie. 

Je to také v souladu s novou směrnicí o obnovitelné energii. 

Pozměňovací návrh 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „součástmi budovy“ byty nebo 
bytové jednotky určené k samostatnému 
užívání v komplexu budov;

Or. en

Odůvodnění

Výrazu „a jejich části“ se užívá v mnoha článcích směrnice. Je třeba jej proto definovat, jinak 
vznikne riziko, že bude vyložen tak, že zahrnuje prvky a technické systémy budov. Používá se 
v článcích o certifikaci, kde označuje části bytových a komerčních budov určené 
k samostatnému užívání jako byty a kanceláře. 
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Pozměňovací návrh 140
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „budovou s čistě nulovou spotřebou 
primární energie“ budova, jejíž celková 
roční spotřeba primární energie se rovná 
energii vyrobené v místě z obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Odůvodnění

V této směrnici musí být definovány budovy s nulovou spotřebou energie. 

Pozměňovací návrh 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „budovou s čistě nulovou spotřebou 
primární energie“ budova, jejíž celková 
roční spotřeba primární energie 
nepřevyšuje obnovitelnou energii 
vyrobenou v místě;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba uvést definici „budovy s čistě nulovou spotřebou energie“. 



AM\768653CS.doc 63/98 PE420.139v01-00

CS

Pozměňovací návrh 142
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „budovou s přebytkovou energií“ 
budova, kde je množství energie vyráběné 
v místě z obnovitelných zdrojů energie 
vyšší než množství primární energie 
spotřebované budovou za rok;

Or. en

Odůvodnění

Definice „budov s přebytkovou energií“ je potřebná, jelikož jsou zmíněny v pozměňovacím 
návrhu k článku 9.

Pozměňovací návrh 143
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) „budovou s přebytkovou energií“ 
budova, kde je celková roční spotřeba 
primární energie nižší než množství 
energie vyrobené v místě z obnovitelných 
zdrojů energie;

Or. en

Odůvodnění

V této směrnici je třeba definovat budovy s přebytkovou energií.
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Pozměňovací návrh 144
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení k vytápění, chlazení, 
větrání, teplou vodu, osvětlení a výrobu
elektřiny nebo k jejich kombinaci; 

(2) „technickým systémem budov“ 
technické zařízení, jejichž účelem je
vytápění, chlazení, větrání, ohřívání vody, 
osvětlení a výroba elektřiny nebo jejich 
kombinace nainstalované v budově, 
využívané výhradně touto budovou, nebo 
technická zařízení, jejichž účelem je 
poskytování týchž funkcí pro větší počet 
budov;

Or. pl

Odůvodnění

Ne vždy se všechny technické systémy nacházejí v konkrétní budově. Praxe ukazuje, že jsou 
často využívány soustavou budov, například na sídlištích.

Pozměňovací návrh 145
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení k vytápění, chlazení, 
větrání, teplou vodu, osvětlení a výrobu 
elektřiny nebo k jejich kombinaci;

(2) „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení využívající energii k 
vytápění, chlazení, větrání, teplou vodu, 
osvětlení a výrobu elektřiny nebo k jejich 
kombinaci;

Or. en

Odůvodnění

Definice navržená Komisí není zcela jasná. Otevřené okno nebo prosklená fasáda s otvory 
poskytuje ventilaci a chlazení s nulovou spotřebou energie, pro něž nemá stanovení 
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minimálních požadavků na energetickou účinnost podle článku 8 smysl. Tyto prvky jsou 
typickými příklady „obvodového pláště“, které spadají pod definici (5).

Pozměňovací návrh 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení k vytápění, chlazení, 
větrání, teplou vodu, osvětlení a výrobu 
elektřiny nebo k jejich kombinaci;

(2) „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení k vytápění, chlazení, 
větrání, teplou vodu, osvětlení a výrobu 
elektřiny, systémy pro měření, sledování a 
ovládání, nebo k jejich kombinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „systémem vytápění“ systém zdroje 
(zdrojů) tepla, distribuce a vyzařování 
tepla nezbytného pro vytápění prostoru a 
přípravu teplé pitné vody (pro domácnosti) 
v budovách, včetně automatického 
ovládání zajišťujícího pohodlí a úspory 
energie;

Or. en

Odůvodnění

„Systém vytápění“ je zaveden v návrhu Komise ke článkům 8, 10, 13 a 16 a měl by tedy být 
odpovídajícím způsobem definován. 
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Pozměňovací návrh 148
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro splnění potřeby energie spojené 
s typickým užíváním budovy, což mimo 
jiné zahrnuje energii používanou 
pro vytápění, teplou vodu, chlazení, větrání 
a osvětlení;

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo skutečně spotřebované
množství energie nutné pro splnění potřeby 
energie spojené s typickým užíváním 
budovy, což mimo jiné zahrnuje energii 
používanou pro vytápění, teplou vodu, 
chlazení, větrání, zabudované osvětlovací 
instalace, stínění a pasivní zisky ze solární 
energie); měla by se uvádět v kWh/m2 

za rok;

Or. de

Odůvodnění

Sjednocení terminologie – zde s přílohou I č. 1.

Pasivní zisky ze solární energie mohou vést nákladově efektivním způsobem ke snížené 
potřebě topení. Současně může stínění nákladově efektivním způsobem přispět ke snížení 
potřeby chlazení. V obou případech se sníží spotřeba energie budov.

Pozměňovací návrh 149
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro splnění potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 
zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
teplou vodu, chlazení, větrání a osvětlení;

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství b 
primární energie nutné pro splnění potřeby 
energie spojené s typickým užíváním 
budovy, což mimo jiné zahrnuje energii 
používanou pro vytápění, teplou vodu, 
chlazení, větrání a osvětlení; vyjadřuje se v 
kWh/m2 za rok;
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit definici „energetické náročnosti budov“ tak, aby bylo zajištěno, že je 
vyjadřována ve vztahu k požadavkům na primární energii. Je to jediný ukazatel, který 
poskytuje spolehlivé informace o spotřebě energie v budově. 

Pozměňovací návrh 150
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro splnění potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 
zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
teplou vodu, chlazení, větrání a osvětlení;

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství 
primární energie nutné pro splnění potřeby 
energie spojené s typickým užíváním 
budovy, což mimo jiné zahrnuje energii 
používanou pro vytápění, teplou vodu, 
chlazení, větrání a osvětlení;

Or. en

Odůvodnění

Definice by měla mít jasné vyjádření v požadavku na primární energii coby nejspolehlivější 
informaci. 

Pozměňovací návrh 151
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro splnění potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané množství energie nutné pro 
splnění potřeby energie spojené s typickým 
užíváním budovy, což mimo jiné zahrnuje 
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zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
teplou vodu, chlazení, větrání a osvětlení;

energii používanou pro vytápění, teplou 
vodu, chlazení, větrání a osvětlení;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o energetické náročnosti budovy by měla obsahovat jednoznačnou definici 
„energetické náročnosti“. Definice ve stávajícím textu je založena na výpočtu, nebo 
alternativně na měření energetické náročnosti. Existuje riziko, že výsledky se budou významně 
lišit. Proto by jedinou metodou měl zůstat výpočet podle harmonizované evropské metody.

Pozměňovací návrh 152
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro splnění potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 
zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
teplou vodu, chlazení, větrání a osvětlení;

(3) „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro splnění potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 
zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
teplou vodu, chlazení, větrání, pasivní 
solární zisky, stínění slunce a osvětlení; 
vyjadřuje se v kWh/m2 za rok;

Or. en

Odůvodnění

Definice „energetické náročnosti budov“ by měla zahrnovat sníženou míru vytápění a 
sníženou míru chlazení. Jediným ukazatelem, který poskytuje spolehlivé informace o spotřebě 
energie budovou, je KWh/m2 za rok.
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Pozměňovací návrh 153
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „primární energií“ obnovitelná a 
neobnovitelná energie, která neprošla 
žádným procesem přeměny nebo 
transformace;

(4) „primární energií“ energie z 
obnovitelných a neobnovitelných zdrojů,
která neprošla žádným procesem přeměny 
nebo transformace;

Or. en

Odůvodnění

V politikách EU by měly být definice soudržné. Navrhuje se změna znění s přímým odkazem 
na definici „energie z obnovitelných zdrojů“ tak, jak je navrhována v čl. 2 písm. a) směrnice 
RES přijaté plenárním zasedáním Evropského parlamentu dne 17. prosince 2008.

Pozměňovací návrh 154
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „primární energií“ obnovitelná 
a neobnovitelná energie, která neprošla 
žádným procesem přeměny nebo 
transformace; 

(4) „primární energií“ neobnovitelná 
energie, která neprošla žádným procesem 
přeměny nebo transformace;

Or. de

Odůvodnění

Pokud by se do definice zahrnuly také obnovitelné energie, neexistovaly by žádné domy 
s nízkou spotřebou energie, protože i solární energie se musí podrobit procesu přeměny. 
Zahrnutí obnovitelných energií jde proto příliš daleko.
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Pozměňovací návrh 155
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) „energií z obnovitelných zdrojů“ 
energie z obnovitelných nefosilních 
zdrojů: větrná, solární, geotermální, 
aerotermální, hydrotermální a oceánická 
energie, vodní energie, biomasa, 
skládkový plyn, plyn z čističek odpadních 
vod a bioplyn;

Or. en

Odůvodnění

Energie z obnovitelných zdrojů hraje významnou úlohu v přepracovaném návrhu a měla by 
tedy být adekvátně definována. V politikách EU by měly být definice soudržné. Navrhovaná 
definice je čl. 2 písm. a) směrnice RES přijaté plenárním zasedáním Evropského parlamentu 
dne 17. prosince 2008.

Pozměňovací návrh 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „obvodovým pláštěm budovy“ prvky
budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí, včetně oken, zdí, 
základů, základové desky, stropu, střechy 
a izolace;

(5) „obvodovým pláštěm budovy“ 
integrované složky budovy, které oddělují 
její interiér od vnějšího prostředí;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění soudržnosti definic by mělo být slovo „prvek“ v definici obvodového pláště 
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nahrazeno slovem „složka“, protože „složka obvodového pláště“ je definována v nově 
navržené definici. Prvky (nyní složky) tvořící obvodový plášť budovy lze vymazat, protože jsou 
začleněny v navrhované definici „složky obvodového pláště“. Použití termínu „integrovaná“ 
označuje složky, které tvoří funkční součást tepelného pláště.

Pozměňovací návrh 157
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „obvodovým pláštěm budovy“ prvky
budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí, včetně oken, zdí, 
základů, základové desky, stropu, střechy a 
izolace; 

5) „obvodovým pláštěm budovy“ nedílné 
součásti budovy, které oddělují její interiér 
od vnějšího prostředí, včetně oken, 
systémů a postupů stínění, zdí, základů, 
základové desky, stropu, střechy a izolace, 
které podmiňují energetickou náročnost 
budovy a které nepatří do technického 
systému budovy; 

Or. fr

Odůvodnění

Do obvodového pláště budovy patří celá řada součástí budovy. Je důležité dbát na to, aby 
veškeré jednotlivé prvky budovy podléhaly stejným kritériím energetické náročnosti, jako 
technické systémy budovy.

Pozměňovací návrh 158
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „obvodovým pláštěm budovy“ prvky 
budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí, včetně oken, zdí, 
základů, základové desky, stropu, střechy a 
izolace; 

5) „obvodovým pláštěm budovy“ prvky 
budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí, včetně oken, zdí, 
základů, základové desky, stropu, střechy a 
veškeré izolační systémy; 
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Or. fr

Odůvodnění

Izolace není jedinečným nebo jediným technickým produktem. Jsou různé izolační systémy, 
které mají izolovat různé části obvodového pláště budovy (zastřešení, zdi, okna, tepelné mosty 
atd.). Pro přesnost je tedy nezbytné zahrnout do této definice veškeré izolační systémy.

Pozměňovací návrh 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „obvodovým pláštěm budovy“ prvky 
budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí, včetně oken, zdí, 
základů, základové desky, stropu, střechy 
a izolace;

(5) „obvodovým pláštěm budovy“ prvky 
budovy, které oddělují její interiér od 
vnějšího prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Obvodový plášť budovy by měl být definován odděleně od složek obvodového pláště. 

Pozměňovací návrh 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „složkou obvodového pláště“ 
jednotlivá a integrální součást budovy, 
včetně oken, zastínění, exteriérových 
dveří, zdí, základů, základové desky, 
stropu a střechy a jejich izolací, které 
ovlivňují energetickou náročnost budovy 
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a nejsou součástí technického systému 
budovy;

Or. en

Odůvodnění

Definice „složky obvodového pláště“ je nutná pro zamezení různých výkladů složek členskými 
státy a zajištění toho, že jednotlivé složky obvodového pláště budou podléhat požadavkům na 
minimální účinnosti stejně jako technické systémy budov. Toto zaručí i stejné postavení složek 
obvodového pláště a technických systémů budov při výpočtu optimální hladiny různých 
investičních nákladů v životním cyklu budovy.

Pozměňovací návrh 161
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „složkou obvodového pláště“ 
jednotlivá a integrální součást budovy, 
včetně oken, zastínění, zdí, základů, 
základové desky, stropu a střechy a jejich 
izolací, které ovlivňují energetickou 
náročnost budovy a nejsou součástí
technického systému budovy;

Or. en

Odůvodnění

Definice „složky obvodového pláště“ je nutná pro zamezení různých výkladů složek členskými 
státy a zajištění toho, že jednotlivé složky obvodového pláště budou podléhat požadavkům na 
minimální účinnosti stejně jako technické systémy budov.
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Pozměňovací návrh 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „složkou obvodového pláště“ 
jednotlivá součást budovy, která ovlivňuje 
energetickou náročnost budovy a není 
součástí definice technických systémů 
budov, a zahrnuje okna, exteriérové 
dveře, zastínění, zdi, základy, základovou 
desku, strop a střechu (včetně izolací);

Or. en

Odůvodnění

Do článku 2 je třeba přidat definici „složky/prvku“, aby se zamezilo nejednoznačným 
výkladům ve členských státech a aby bylo zajištěno, že jednotlivé prvky obvodového pláště 
budov budou podléhat požadavkům na minimální účinnost stejně jako technické systémy 
budov, což jim zaručí stejné postavení při výpočtu optimální úrovně nákladů v průběhu 
životního cyklu budovy. 

Pozměňovací návrh 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „izolačním systémem“ všechny 
systémy, které mají snížit tepelné ztráty a 
emise oxidu uhličitého obvodovým 
pláštěm budovy, zejména:
- zastřešením,
- zdmi, podlahami a stropy,
- okny, okenními parapety a kazetami 
stahovacích rolet,
- tepelnými mosty a 
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- všemi druhy strukturálních vazeb 
budovy, v nichž mohou vznikat tepelné 
ztráty;

Or. fr

Odůvodnění

Pro objasnění textu je třeba upřesnit izolační systémy v závislosti na příslušných částech 
obvodového pláště budovy a zdůraznit funkci izolace, jíž je snížení tepelných ztrát a emise 
CO2. Pro úspornost je rovněž vhodné mít možnost zabývat se každým systémem a určit ty 
systémy, které nejvhodnějším způsobem sníží tepelné ztráty a emise CO2.

Pozměňovací návrh 164
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž: 

(6) „větší renovací“ rekonstrukce budovy
nebo soustavy podobných budov, přičemž 
celkové náklady na rekonstrukci budovy 
nebo technických systémů budovy pro 
vytápění, chlazení, větrání a ohřev jsou 
vyšší než 1/3 hodnoty modernizovaných 
objektů bez hodnoty zastavěného 
pozemku;

a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo
b) renovace probíhá u více než 25 % 
plochy obvodového pláště budovy;

Or. pl

Odůvodnění

Renovace se nemusí týkat výhradně vnějších úprav, ale například nevelké nástavby užitkových 
částí i zástavby balkonů a opravy střechy. Je vhodnější je spíše uměle neomezovat procentem 
povrchových vnějších úprav. Projektanti se budou moci pružněji rozhodovat na základě 
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hodnoty budovy.

Pozměňovací návrh 165
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
10 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(b) renovace probíhá u více než 25% 
plochy obvodového pláště budovy;

(b) renovace probíhá u více než 10 % 
plochy obvodového pláště budovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
15 % hodnoty budovy, v takovém případě 
musí být tato hodnota určena na základě 
běžných stavebních nákladů, bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(b) renovace probíhá u více než 25% 
plochy obvodového pláště budovy;

(b) renovace probíhá u více než 15 % 
plochy obvodového pláště budovy;

Or. en
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Odůvodnění

Pro lepší využití možných zlepšení energetické účinnosti je nutné zmírnit definici „větší 
renovace“. Odchylky pro relativně větší renovace jsou s 15% prahem stále možné. V každém 
případě musí být odkaz na výpočet hodnoty budovy harmonizován v rámci celé Evropy a musí 
se zakládat na stavebních nákladech.

Pozměňovací návrh 167
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž

(6) „větší renovací“ renovace budovy, 
přičemž

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
15 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(b) renovace probíhá u více než 25% 
plochy obvodového pláště budovy;

(b) renovace probíhá u více než 15 % 
plochy obvodového pláště budovy;

Or. en

Odůvodnění

Potřebujeme náročnější práh pro „větší renovace“, protože tak se zvýší využívání nákladově 
optimálních složek, které jsou pro energetickou náročnost budov nejdůležitější. 

Pozměňovací návrh 168
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 

a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy, včetně 
izolačních systémů, nebo technických 
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25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo 

systémů budovy jsou vyšší než 25 % 
hodnoty budovy bez hodnoty zastavěného 
pozemku nebo 

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by vhodné výslovně zdůraznit, že renovační práce, které se týkají obvodového pláště 
budovy, musí zahrnovat izolační systémy, aby mohly přispět ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy.

Pozměňovací návrh 169
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy (přičemž tato 
hodnota je určena na základě současných 
stavebních nákladů v příslušném 
členském státě), bez hodnoty zastavěného 
pozemku nebo

Or. en

Odůvodnění

Sladění způsobu výpočtu hodnoty budov v členských státech je důležité. Proto se navrhuje 
určení hodnoty budovy na základě stavebních nákladů v členských státech, aby bylo po celé 
Evropské unii dosaženo společného přístupu. 
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Pozměňovací návrh 170
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku nebo

(a) celkové náklady na renovaci 
obvodového pláště budovy nebo 
technických systémů budovy jsou vyšší než 
25 % hodnoty budovy bez hodnoty 
zastavěného pozemku (kritéria pro určení 
hodnoty budovy a pozemku určuje na 
vnitrostátní úrovni každý členský stát)
nebo

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro určení hodnoty musí být kvůli odlišným okolnostem v různých členských státech 
stanovována vnitrostátně. 

Pozměňovací návrh 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) renovace probíhá u více než 25 % 
plochy obvodového pláště budovy;

(b) renovace probíhá u více než 25 % 
plochy obvodového pláště budovy a má 
přímý vliv na energetickou náročnost 
budovy;

Or. en

Odůvodnění

Toto objasnění je nezbytné, aby bylo zamezeno zahrnutí údržbových prací, jako např. 
malování, do definice větších renovací. 
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Pozměňovací návrh 172
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) renovace probíhá u více než 25 % 
plochy obvodového pláště budovy;

(b) renovace probíhá u více než 25 % 
plochy obvodového pláště budovy,
s výjimkou pravidelné údržby, jako je 
malování;

Or. en

Odůvodnění

Definice toho, co tvoří větší renovaci, je stále nejasná. Renovace 25 % povrchu obvodového 
pláště budovy by se mohla případně týkat pouhého nového nátěru nebo oprav střechy, a tudíž 
je příliš široká. 

Pozměňovací návrh 173
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „certifikátem energetické náročnosti “ 
certifikát uznaný členským státem nebo 
právnickou osobou jím určenou, který 
udává energetickou náročnost budovy nebo 
jejích částí vypočtenou podle metody 
přijaté v souladu s článkem 3;

(8) „certifikátem energetické náročnosti “ 
certifikát uznaný členským státem nebo 
právnickou osobou jím určenou, který 
udává energetickou náročnost budovy nebo 
jejích částí zjištěnou podle metody přijaté 
v souladu s článkem 3;

Or. de

Odůvodnění

Jazyková jednotnost s přílohou I.
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Pozměňovací návrh 174
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

(10) „nákladově optimální úrovní“ úroveň 
nákladů během životního cyklu budovy, 
která vede k využití nejlepších dostupných 
technologií a nejvyšších možných 
požadavků na energetickou náročnost 
budov. Tyto náklady jsou určeny s 
ohledem na investiční náklady, náklady na 
údržbu a provoz (včetně nákladů na 
energie), případně s ohledem na příjmy z 
vyrobené energie a náklady na likvidaci, a 
environmentální náklady včetně 
ekonomických nákladů vyplývajících ze 
změny klimatu a jiných nákladů 
společnosti;

Or. en

Odůvodnění

Nákladově optimální úroveň minimálních požadavků na energetickou náročnost vyplývající 
z metodiky Komise by měla brát ohled také na ekonomické náklady spojené s nesnižováním 
emisí skleníkových plynů z budov. Nejen že by jich mělo být možné dosáhnout za dostupnou 
cenu, nýbrž měly by být co do úspory energie tak náročné, aby byly splněny nejvyšší možné 
požadavky na energetickou náročnost budovy. 

Pozměňovací návrh 175
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem 
na investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během doby užívání 
opatření na úsporu energie, které jsou 
určeny s ohledem na investiční náklady, 
náklady na údržbu a provoz (včetně 
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případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

nákladů na energie), případně s ohledem 
na příjmy z vyrobené energie a náklady 
na likvidaci a u pronajatých budov 
na skutečně dosažené příjmy 
z nájemného;

Or. de

Odůvodnění

Pokud jsou budovy správně postaveny, vydrží většinou více než 100 let. Životní cyklus budovy 
jako takové je tedy proto jako měřítko právě z důvodu technického pokroku úplně nevhodný. 
Rozhodující je tedy doba užívání a životnosti skutečné investice – například do nových oken! 
Dále Komise nezohledňuje pronajatý domovní fond, u kterého není možné investice 
refinancovat pomocí uspořených nákladů na energie, nýbrž vždy prostřednictvím nájemného. 
Zde je ale potom také třeba zohlednit skutečně dosažené příjmy z nájemného.

Pozměňovací návrh 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

(10) „nákladově optimální úrovní“ 
ekonomické optimum energetické 
účinnosti a nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

Or. en

Odůvodnění

Současná definice se zabývá pouze poměrem ceny k nákladům, úroveň úspor energie se 
nezohledňuje. Optimum účinnosti a nákladů je lepší. 
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Pozměňovací návrh 177
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

(10) nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, externí náklady a 
přínosy, náklady na údržbu a provoz 
(včetně nákladů na energie), případně s 
ohledem na příjmy z vyrobené energie a 
náklady na likvidaci;

Or. en

Odůvodnění

Environmentální náklady a přínosy jsou navýsost důležité a je nutné je rovněž brát v úvahu. 

Pozměňovací návrh 178
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci i 
environmentální náklady;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité brát v úvahu a internalizovat i environmentální náklady vyplývající z budov, aby 
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bylo možné při dlouhodobém fungování budovy dosáhnout ekonomického optima. 

Pozměňovací návrh 179
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie a náklady na likvidaci;

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
energie, náklady na likvidaci, odlišné typy 
budov a různé doby návratnosti u 
příslušných účastníků;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se rozhodnutí týkající se zlepšování energetické účinnosti zakládala na 
rozboru toho, co je nákladově optimální. Nesmí se však zapomínat, že to se bude lišit podle 
typu budovy a příslušných účastníků. V případě vztahu mezi vlastníkem a nájemcem často 
ponese náklady vlastník, zatímco nájemce bude využívat výhod plynoucích z provedené 
investice, což je zjevně na překážku skutečnému zlepšení. 

Pozměňovací návrh 180
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 

(10) „nákladově optimální úrovní“ nejnižší 
úroveň nákladů během životního cyklu 
budovy, které jsou určeny s ohledem na 
investiční náklady, náklady na údržbu 
a provoz (včetně nákladů na energie), 
případně s ohledem na příjmy z vyrobené 
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energie a náklady na likvidaci; energie, náklady na likvidaci, odlišné typy 
budov a různé doby návratnosti u 
příslušných účastníků;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se rozhodnutí týkající se zlepšování energetické účinnosti zakládala na 
rozboru toho, co je nákladově optimální. Nesmí se však zapomínat, že to se bude lišit podle 
typu budovy a příslušných účastníků. V případě vztahu mezi vlastníkem a nájemcem často 
ponese náklady vlastník, zatímco nájemce bude využívat výhod plynoucích z provedené 
investice, což je zjevně na překážku skutečnému zlepšení.

Pozměňovací návrh 181
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) „ventilací s rekuperací tepla“ 
centralizovaný nebo decentralizovaný 
systém proudění vzduchu využívající 
tepelné výměníky, které převádějí energii 
z odváděného vzduchu do přiváděného 
vzduchu;

Or. en

Odůvodnění

Ventilace s rekuperací tepla vyžaduje jasnou definici a je zahrnuta u pozměňovacích návrhů 
k článkům 6, 7 a 14a (nový). 
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Pozměňovací návrh 182
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „tepelným čerpadlem“ přístroj nebo 
zařízení, které jímá nízkopotenciální teplo 
z ovzduší, vody nebo půdy a dodává je do 
budovy.

(14) „tepelným čerpadlem“ stroj, přístroj 
nebo zařízení, které převádí teplo z 
přirozeného prostředí, jako je ovzduší, 
voda nebo země do budov nebo 
průmyslových zařízení tím, že obrací 
přirozené proudění tepla tak, že teplo 
proudí z nižší teploty do vyšší. Množství 
energie zachycované tepelnými čerpadly, 
má-li být považována pro účely této 
směrnice za obnovitelnou energii, je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady č. 2009/.../ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů. 

Or. en

Odůvodnění

Definice tepelných čerpadel a metoda užívaná pro výpočet množství primární energie a 
účinnosti těchto zařízení musí být v souladu s nedávno přijatou směrnicí o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů. 

Pozměňovací návrh 183
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „tepelným čerpadlem“ přístroj nebo 
zařízení, které jímá nízkopotenciální teplo 
z ovzduší, vody nebo půdy a dodává je do 
budovy.

(14) „tepelným čerpadlem“ centrální 
jednotku s elektricky poháněným 
systémem chlazení, které zajišťuje 
vytápění prostoru a přípravu domácí teplé 
vody v budovách tím, že jímá 
nízkopotenciální teplo z externích médií 
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jako je ovzduší, voda nebo půda;

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise otevírá možnost využívání systémů klimatizace jako tepelných čerpadel. 
Systémy klimatizace nejsou schopny vyrábět pitnou vodu a týká se jich již návrh ke čl. 2, bod 
11. 

Pozměňovací návrh 184
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „tepelným čerpadlem“ přístroj nebo 
zařízení, které jímá nízkopotenciální teplo 
z ovzduší, vody nebo půdy a dodává je do 
budovy.

(14) „tepelným čerpadlem“ přístroj nebo 
zařízení, které jímá nízkopotenciální teplo 
nebo chlad z ovzduší, vody nebo půdy a 
dodává je do budovy.

Or. en

Odůvodnění

Geotermální energii lze využít k výrobě elektřiny, dálkovému vytápění nebo pro účely jiného 
přímého využití, nebo případně, spolu se zařízením, jako jsou tepelná čerpadla, k vytápění a 
chlazení jednotlivých domů nebo kolektivního bydlení nebo k terciárním činnostem. 

Pozměňovací návrh 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) „osvětlovacím systémem“ 
kombinace prvků nutných k zajištění 
určité hladiny světla.
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) „dálkovým vytápěním nebo 
chlazením“ distribuce tepelné energie 
ve formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
k užívání pro vytápění nebo chlazení 
prostoru nebo procesu nebo pro ohřev 
vody.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla obsahovat definici dálkového vytápětní a chlazení. Dálkové vytápění a 
chlazení jsou významné infrastruktury, které umožňují součinnost mezi energetickou 
náročností a obnovitelnými energiemi.

Pozměňovací návrh 187
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) „reverzibilními tepelnými čerpadly“ 
přístroje nebo zařízení, která mohou 
dodávat teplo nebo chlad do budovy při 
využití ovzduší, vody nebo půdy.

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité zahrnout reverzibilní tepelná čerpadla do působnosti článků 13 a 14 vzhledem 
k jejich intenzivnímu vývoji. Na úrovni Společenství je rovněž třeba podat jejich jasnou 
definici.

Pozměňovací návrh 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) „energetickou chudobou“ stav, kdy 
domácnost musí vynaložit více než 10 % 
svého příjmu na účty za energii na 
vytápění svého domu na přiměřenou 
úroveň vycházející z úrovní doporučených 
Světovou zdravotnickou organizací;

Or. en

Odůvodnění

Je technicky nezbytné definovat „energetickou chudobu“, pojem uvedený v pozměňovacím 
návrhu 31.

Pozměňovací návrh 189
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) „residenční energetickou 
chudobou“ stav, kdy si domácnost nemůže 
dovolit zaplatit přiměřenou úroveň 
vytápění a chlazení, teplou pitnou vodu a 
elektřinu na osvětlení a pro spotřebiče 
podle doporučení Světové zdravotnické 
organizace nebo vynakládá na tyto účty 
více než 10 % svého příjmu.
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Or. en

Odůvodnění

 Namísto „energetické chudoby“ navržené zpravodajkou se doporučuje používat pojem 
„residenční energetická chudoba“ s cílem zamezit jakékoli záměně s nedostatečnou 
dostupností energetické infrastruktury - která se někdy nazývá energetickou chudobou. Ve 
Spojeném království se za „značnou částku“ považuje 10 % příjmu domácnosti vynaložených 
na úhradu energie. Residenční energetická chudoba je zahrnuta v navrženém pozměňovacím 
návrhu ke článkům 7 a 9a.

Pozměňovací návrh 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) „návrhem osvětlení“ schéma nebo 
výkres podrobně znázorňující konfiguraci 
a rozložení osvětlovacích těles včetně 
příslušných ovládacích zařízení. 

Odůvodnění

Cílem návrhu osvětlení je volba správných kritérií pro úlohu osvětlení v souladu 
s harmonizovanými evropskými normami s použitím osvětlovacích systémů s nejvyšší možnou 
energetickou účinností.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov podle 

Komise do 31. prosince 2009 stanoví 
metodu výpočtu energetické náročnosti 
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obecného rámce stanoveného v příloze I. budov podle obecného rámce stanoveného 
v příloze I. Metoda rozliší nové a stávající 
budovy a různé kategorie budov i 
klimatická pásma, přičemž do výpočtů 
nákladově optimální hladiny zahrne 
externality. 
Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jejich doplněním, se přijímají 
postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení transparentnosti a jednoduchosti musí být metoda výpočtu energetické 
náročnosti budovy co nejdříve harmonizována. Tato metoda by nepochybně měla zohlednit 
rozdíly mezi novými a stávajícími budovami, mezi různými kategoriemi budov a mezi 
klimatickými pásmy. 

Pozměňovací návrh 192
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov podle 
obecného rámce stanoveného v příloze I.

Členské státy použijí srovnávací metodu 
výpočtu energetické náročnosti budov 
podle obecného rámce stanoveného v 
příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Používání různých metrických soustav různými členskými státy znemožňuje srovnání 
energetické náročnosti budov v různých členských státech. 
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Pozměňovací návrh 193
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov podle 
obecného rámce stanoveného v příloze I. 

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov na základě 
využití primární energie podle obecného 
rámce stanoveného v příloze I.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné brát v úvahu energii potřebnou pro uspokojení poptávky po konečné energii, aby 
bylo možno změřit skutečný dopad výběru typu energie na životní prostředí. Jediná metoda 
výpočtu na celoevropské úrovni by byla vhodnější než řada regionálních a vnitrostátních 
metod.

Pozměňovací návrh 194
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov podle 
obecného rámce stanoveného v příloze I.

Členské státy použijí harmonizovanou
metodu výpočtu energetické náročnosti 
budov podle obecného rámce stanoveného 
v příloze I.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov používá evropské normy.

Or. en

Odůvodnění

Jednotná metoda výpočtu energetické náročnosti budov v EU by vedla k lepší harmonizaci 
odvětví stavebnictví. Současný návrh by umožnil každému členskému státu vyvinout a používat 
vlastní metodu výpočtu. Je třeba zajistit srovnatelnost energetické náročnosti budov v rámci 
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celé EU. 

Byly již vypracovány stávající evropské normy (CEN) týkající se energetické náročnosti. 
Jednotná metoda výpočtu závazná pro všechny členské státy by měla být založena na těchto 
normách. To by umožnilo skutečnou evropskou harmonizaci.

Pozměňovací návrh 195
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov používá evropské normy.

Or. en

Odůvodnění

Jednotná metoda výpočtu energetické náročnosti budov v EU by vedla k lepší harmonizaci 
sektoru stavebnictví. Současný návrh by umožnil každému členskému státu vyvinout a 
používat vlastní metodu výpočtu. Je třeba zajistit srovnatelnost energetické náročnosti budov 
v rámci celé EU.

Byly již vypracovány stávající evropské normy (CEN) týkající se energetické náročnosti. 
Jednotná metoda výpočtu závazná pro všechny členské státy by měla být založena na těchto 
normách, což by umožnilo skutečnou evropskou harmonizaci.

Pozměňovací návrh 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Příloha I stanoví požadavky na harmonizovanou metodu výpočtu, která se používá ve všech 
členských státech. Metoda výpočtu bude harmonizovanou evropskou normou. Členské státy 
poskytnou objektivní parametry, které jsou s metodou v souladu. 

Pozměňovací návrh 197
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Metoda výpočtu musí být na úrovni Společenství stejná.

Pozměňovací návrh 198
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Příloha I stanoví požadavek sjednocené metody výpočtu, kterou budou používat všechny 
členské státy. Sjednocenou metodu určí sjednocená Evropská norma. Členské státy poskytnou 
objektivní parametry, které budou použity v metodologii.
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Pozměňovací návrh 199
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

Tato metoda se zakládá na evropské 
normě, kterou je třeba vytvořit.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise by způsobil fragmentaci trhu. Pro účely srovnatelnosti by se měla vytvořit 
evropská norma.

Pozměňovací návrh 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni

Metoda se přijme na celostátní úrovni.
Normy pro energetickou analýzu budov se 
posoudí na celostátní úrovni. 

Or. en

Odůvodnění

Metodu je třeba přijmout na celostátní úrovni, aby se zamezilo rozrůznění výpočtu 
energetické náročnosti budov. 
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Pozměňovací návrh 201
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

Tato metoda se zavede na celostátní nebo 
regionální úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Jednotná metoda výpočtu energetické náročnosti budov v EU by vedla k lepší harmonizaci 
odvětví stavebnictví. Současný návrh by umožnil každému členskému státu vyvinout a používat 
vlastní metodu výpočtu. Je třeba zajistit srovnatelnost energetické náročnosti budov v rámci 
celé EU.

Byly již vypracovány stávající evropské normy (CEN) týkající se energetické náročnosti. 
Jednotná metoda výpočtu závazná pro všechny členské státy by měla být založena na těchto 
normách, což by umožnilo skutečnou evropskou harmonizaci.

Pozměňovací návrh 202
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni s konzultací s veřejným 
sektorem a ostatními relevantními 
účastníky. 

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a řádné konzultace jsou nezbytné pro zajištění úspěšného vedení veřejného 
sektoru, o nějž navrhované přepracování směrnice usiluje. Účastníci mají bezprostřední 
znalosti a odbornost nezbytnou pro posouzení technické proveditelnosti jakýchkoli 
plánovaných opatření a mohou nabídnout cennou perspektivu pro rozvoj účinnějších a 
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dlouhodobějších zlepšení parametrů energetické náročnosti budov. 

Pozměňovací návrh 203
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni.

Tato metoda se přijme na celostátní nebo 
regionální úrovni s konzultací 
s příslušnými účastníky. 

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a řádné konzultace jsou nezbytné. Účastníci mají bezprostřední znalosti a 
odbornost nezbytnou pro posouzení technické proveditelnosti jakýchkoli plánovaných 
opatření a mohou nabídnout cennou perspektivu pro rozvoj účinnějších a dlouhodobějších 
zlepšení parametrů energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 204
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická náročnost budov se vyjádří 
transparentním způsobem a bude 
zahrnovat ukazatel emisí C02 a požadavky 
na primární energii. 

Or. en

Odůvodnění

Celkovým politickým cílem této směrnice je snížení dopadu CO2 v budovách. Tento cíl by tedy 
měl být v článku 3 výslovně uveden.
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Pozměňovací návrh 205
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická náročnost budov se vyjádří 
transparentním způsobem a bude 
zahrnovat ukazatel emisí C02 a požadavky 
na primární energii.

Or. en

Odůvodnění

Celkovým politickým cílem této směrnice je snížení dopadu CO2 v budovách. Tento cíl by tedy 
měl být v článku 3 výslovně uveden.
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