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Pozměňovací návrh 361
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy 
a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.

Členské státy stanoví nezbytná opatření za 
účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Pro 
neobytné budovy se vytvoří jednotný 
harmonizovaný certifikát energetické 
náročnosti, který umožní hospodářským 
aktérům činným v rámci EU srovnávat a 
zlepšovat energetickou účinnost. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy 
a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se kritéria pro hodnocení a udělování certifikátů energetické náročnosti 
v jednotlivých členských státech výrazně liší, což velmi ztěžuje porovnávání energetické 
náročnosti projektů v různých zemích. Harmonizovaný certifikát by firmám usnadnil 
důslednější plnění a zlepšování energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 362
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
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energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy 
a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.

energetické náročnosti budov. Pro 
neobytné budovy se vytvoří jednotný 
harmonizovaný certifikát energetické 
náročnosti, který umožní hospodářským 
aktérům činným v rámci EU srovnávat a 
zlepšovat energetickou účinnost. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy 
a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se kritéria pro hodnocení a udělování certifikátů energetické náročnosti 
v jednotlivých členských státech výrazně liší, což velmi ztěžuje porovnávání energetické 
náročnosti projektů v různých zemích. Harmonizovaný certifikát by firmám usnadnil 
důslednější plnění a zlepšování energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 363
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy 
a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy
(vyjádřenou ve formě minima podle 
číselných ukazatelů emisí CO2 a 
požadavků na spotřebu primární energie, 
jak jsou uvedeny v příloze I) a minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice odkazuje na požadavky na primární energii a emise CO2. Proto je třeba důsledně 
vyžadovat v certifikátu energetické náročnosti spotřebu primární energie a emise CO2. 

Pozměňovací návrh 364
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy a 
referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, a 
umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům 
budovy nebo jejích částí porovnání 
a posouzení její energetické náročnosti.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy, skutečné 
množství energie spotřebované za rok, 
uvedené v příloze 1, a referenční hodnoty, 
jako jsou minimální požadavky na 
energetickou náročnost, a umožňovat 
tak vlastníkům nebo nájemcům budovy 
nebo jejích částí porovnání a posouzení její 
energetické náročnosti.
Pokud budou referenční hodnoty 
zahrnovat ukazatel emisí CO2, tento 
ukazatel musí být vypočten v souladu 
s přílohou 1.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo soudržnosti a harmonizace v definování energeticky účinných budov, je 
třeba zohlednit jednotný číselný ukazatel emisí CO2, který je uveden v příloze 1. Při výpočtu 
číselného ukazatele emisí CO2 musí být brány v úvahu emise oxidu uhličitého, které vzniknou 
zvýšením spotřeby primární energie, nebo ty, které budou naopak ušetřeny v důsledku snížení 
této spotřeby. Tento jednotný ukazatel umožní zavedení harmonizovaného certifikátu 
energetické náročnosti.
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Pozměňovací návrh 365
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy 
a referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
a umožňovat tak vlastníkům nebo 
nájemcům budovy nebo jejích částí 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy, rozdíl 
mezi vypočteným požadavkem na energii a 
skutečnou spotřebou energie a referenční 
hodnoty, jako jsou minimální požadavky 
na energetickou náročnost, a umožňovat 
tak vlastníkům nebo nájemcům budovy 
nebo jejích částí porovnání a posouzení její 
energetické náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vypočtené hodnoty energie uvedené v certifikátech se často neshodují s hodnotami na 
skutečném elektroměru. Proto je nezbytné, aby vlastníci či nájemci získali informace o rozdílu 
mezi vypočteným požadavkem na energii a skutečnou spotřebou energie. 

Pozměňovací návrh 366
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření přijatá v souvislosti s větší 
renovací obvodového pláště budovy nebo 
technického systému nebo systémů budovy 
a;

a) opatření přijatá v souvislosti s větší 
renovací obvodového pláště budovy, 
včetně jejích izolačních systémů, nebo 
technického systému nebo systémů budovy 
a;

Or. fr
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Odůvodnění

S ohledem na cíl týkající se zlepšení energetické náročnosti je potřeba, aby byl 
v doporučeních týkajících se obvodového pláště budovy výslovně uveden odkaz na izolační 
systémy.

Pozměňovací návrh 367
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření přijatá v souvislosti 
s jednotlivými částmi nebo prvky budovy 
nezávisle na větší renovaci obvodového 
pláště budovy nebo technického systému 
nebo systémů budovy.

b) opatření přijatá v souvislosti 
s jednotlivými částmi nebo prvky budovy 
nezávisle na větší renovaci obvodového 
pláště budovy, včetně jejích izolačních 
systémů, nebo technického systému nebo 
systémů budovy.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na cíl týkající se zlepšení energetické náročnosti je potřeba, aby byl 
v doporučeních týkajících se obvodového pláště budovy výslovně uveden odkaz na izolační 
systémy.

Pozměňovací návrh 368
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor 

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelná a poskytovat 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost. 
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energie a základních cen energie a 
úrokových sazeb pro investice nezbytné k 
provádění doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí doporučení do certifikátu energetické náročnosti je vítané, ale jeví se jako sporné, 
zda je možné očekávat od odborníků provádějících certifikaci, že budou schopni počítat 
úspory energie vyplývající ze zavedení energeticky úsporných opatření nebo úrokových sazeb 
pro nezbytné investice. Proto by mělo postačit, bude-li zaveden odkaz na další informace o 
nákladové efektivnosti doporučení.

Pozměňovací návrh 369
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor 
energie a základních cen energie a 
úrokových sazeb pro investice nezbytné k 
provádění doporučení.

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní odkazy, pokud jde 
o jejich nákladovou efektivnost.

Or. de
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Odůvodnění

Energetický certifikát nenahrazuje energetické poradenství, nýbrž slouží pouze k poskytnutí 
informací. Poradenství musí důkladněji zhodnotit aktuální ceny energií, jejich pravděpodobný 
vývoj, úroky a jejich vývoj a rovněž další parametry – což není v možnostech energetické 
certifikace. Energetický certifikát podává pouze momentální informaci, čímž umožňuje snazší 
srovnání.

Pozměňovací návrh 370
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor 
energie a základních cen energie a 
úrokových sazeb pro investice nezbytné k 
provádění doporučení.

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost.

Or. de

Odůvodnění

Navrhované výpočty nákladové efektivnosti překračují rámec nástroje certifikátu energetické 
náročnosti a jejich provádění by si vyžádalo značné finanční vícenáklady, což by vedlo 
k nadbytečnému zatížení jednotlivých občanů. Výpočty nákladové efektivnosti musí zůstat 
vyhrazeny odbornému energetickému poradenství, které je založeno na dobrovolném 
využívání těchto služeb.
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Pozměňovací návrh 371
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor energie 
a základních cen energie a úrokových 
sazeb pro investice nezbytné k provádění 
doporučení.

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, včetně 
přinejmenším jasného uvedení 
vypočteného potenciálu úspor energie 
příslušného opatření, čisté současné 
hodnoty a investičních nákladů pro 
konkrétní budovu nebo typ budovy. 
Posouzení je založeno na souboru 
standardních podmínek, mezi něž patří 
přinejmenším posouzení úspor energie a 
základních cen energie, finančních či 
fiskálních pobídek a úrokových sazeb pro 
investice nezbytné k provádění doporučení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory vlastníků budov při zavádění doporučení by měly certifikáty energetické 
náročnosti poskytovat nezbytné minimální informace, zejména o úsporách u každého 
jednotlivého opatření, a o fiskálních a finančních pobídkách souvisejících s doporučením. 
Jelikož nechceme omezovat spotřebitelskou volbu, pokud si budou spotřebitelé přát udělat pro 
zlepšení ukazatelů své budovy co nejvíce, byl odstraněn výraz „nákladová efektivnost“. 

Pozměňovací návrh 372
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
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jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor energie 
a základních cen energie a úrokových 
sazeb pro investice nezbytné k provádění 
doporučení.

jde o jejich nákladovou efektivnost a dobu 
návratnosti podle příslušných stavebních 
nákladů na trhu v členském státě v době 
vydání certifikátu. Posouzení nákladové 
efektivnosti je založeno na souboru 
standardních podmínek, jako je posouzení 
úspor energie a základních cen energie,
dostupných finančních nebo fiskálních 
pobídek a úrokových sazeb pro investice 
nezbytné k provádění doporučení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu poskytování pobídek vlastníkům budov při zavádění doporučení z certifikátů 
energetické náročnosti by měly certifikáty poskytovat informace o době návratnosti a 
fiskálních a finančních pobídkách souvisejících s doporučeními. 

Pozměňovací návrh 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor energie
a základních cen energie a úrokových 
sazeb pro investice nezbytné k provádění 
doporučení.

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelná a poskytovat 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost. Posouzení 
nákladové efektivnosti je založeno na 
souboru standardních podmínek, jako je 
posouzení úspor energie a základních cen 
energie a úrokových sazeb pro investice 
nezbytné k provádění doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být tato směrnice účinná, měla by být všechna opatření, jejichž přijetí je vyžadováno, 
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nákladově efektivní a technicky proveditelná. 

Pozměňovací návrh 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
poskytovat transparentní informace, pokud 
jde o jejich nákladovou efektivnost. 
Posouzení nákladové efektivnosti je 
založeno na souboru standardních 
podmínek, jako je posouzení úspor energie 
a základních cen energie a úrokových 
sazeb pro investice nezbytné k provádění 
doporučení.

3. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelná a poskytovat 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost. Posouzení 
nákladové efektivnosti je založeno na 
souboru standardních podmínek, jako je 
posouzení úspor energie a základních cen 
energie a úrokových sazeb pro investice 
nezbytné k provádění doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí souhlas orgánů 
veřejné moci a soukromých institucí, které 
obvykle financují koupi nebo renovaci 
budov v členských státech, s přijetím 
hodnocení a doporučení z certifikátů 
energetické náročnosti vydávaných 
v rámci vnitrostátních a regionálních 
systémů certifikace jako dostatečně 
kvalitního základu pro určení úrovně a 
podmínek finančních pobídek, fiskálních 
opatření a podmínek úvěrů.
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Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že vnitrostátní certifikáty energetické náročnosti budou hrát významnou 
úlohu na stavebním trhu, je nezbytné zajistit, aby byla jejich kvalita, úroveň podrobnosti a 
spolehlivost dostatečná k tomu, aby mohly být použity jako finanční nástroj. 

Pozměňovací návrh 376
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí souhlas orgánů 
veřejné moci a veřejných i soukromých 
finančních institucí s přijetím hodnocení 
a doporučení z certifikátů energetické 
náročnosti vydávaných v rámci 
vnitrostátních a regionálních systémů 
certifikace jako dostatečně kvalitního 
základu pro určení úrovně a podmínek 
finančních pobídek, fiskálních opatření a 
podmínek úvěrů;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že vnitrostátní certifikáty energetické náročnosti budou hrát významnou 
úlohu na stavebním trhu, je nezbytné zajistit, aby byla jejich kvalita, úroveň podrobnosti a 
spolehlivost dostatečná k tomu, aby mohly být použity jako základna pro určení úrovně a 
podmínek finančních pobídek, fiskálních opatření a úvěrů. Vyžadování schválení jejich kvality 
a užitečnosti v této souvislosti od vládních úřadů a úvěrových institucí je dobrý způsob, jak 
toho dosáhnout. 
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Pozměňovací návrh 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení.

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení, včetně 
informací o dostupných fiskálních a 
finančních pobídkách a možnostech 
financování.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že vnitrostátní certifikáty energetické náročnosti budou hrát významnou 
úlohu na stavebním trhu, je nezbytné zajistit, aby byla jejich kvalita, úroveň podrobnosti a 
spolehlivost dostatečná k tomu, aby mohly být použity jako finanční nástroj.

Pozměňovací návrh 378
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení.

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení a 
uvádí, jaké mechanismy jsou k dispozici 
pro financování zavedení doporučení ke 
zlepšení energetické náročnosti dané 
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budovy.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení.

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení, včetně 
informací o dostupných fiskálních a 
finančních pobídkách a možnostech 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení.

4. Certifikát energetické náročnosti 
poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo 
nájemce může získat podrobnější 
informace týkající se doporučení 
uvedených v certifikátu. Obsahuje dále 
informace o krocích, které je nutné 
podniknout k provedení doporučení, včetně 
informací o dostupných fiskálních a 
finančních pobídkách a možnostech 
financování;
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Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že vnitrostátní systémy certifikace energetické náročnosti budou hrát 
významnou úlohu na stavebním trhu, je nezbytné zajistit, aby byla jejich kvalita, úroveň 
podrobnosti a spolehlivost dostatečná k tomu, aby mohly být použity jako základna pro určení 
úrovně a podmínek finančních pobídek, fiskálních opatření a úvěrů. Informace o financování 
by měly tvořit součást certifikátu energetické náročnosti. 

Pozměňovací návrh 381
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgány veřejné moci půjdou 
příkladem a během doby platnosti 
certifikátu energetické náročnosti budou 
usilovat o uskutečnění doporučení v něm 
obsažených. Členské státy zařadí do svých 
vnitrostátních plánů finanční a technická 
opatření na podporu toho, aby orgány 
veřejné moci mohly v brzké době učinit 
vylepšení v oblasti energetické náročnosti 
a uskutečnit doporučení obsažená 
v certifikátu energetické náročnosti. Při 
zpracovávání vnitrostátních plánů členské 
státy aktivně zapojí zástupce orgánů 
místní a regionální samosprávy.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako pozměňovací návrh paní zpravodajky Ticauové č. 33, avšak orgány veřejné 
moci potřebují při zavádění této směrnice konkrétní finanční a technickou podporu.
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Pozměňovací návrh 382
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti budovy vydaném 
pro budovu užívanou orgány veřejné moci 
je třeba provést do dvou let od data vydání 
certifikátu. 

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na vedoucí úlohu veřejných budov by měla být doporučení z certifikátu energetické 
náročnosti vždy přijata s ohledem na to, že tato doporučení je možné činit, pouze pokud jsou 
nákladově optimální. 

Pozměňovací návrh 383
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Doporučení v certifikátu energetické 
náročnosti budov vydaném pro budovy 
užívané orgány veřejné moci je třeba 
provést do dvou let od data vydání 
certifikátu.

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci musí jít příkladem: všechna doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti budovy je vždy třeba provést, pokud je budova ve vlastnictví orgánu 
veřejné moci. 
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Pozměňovací návrh 384
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Certifikace rodinných domů může být 
založena na posouzení jiné srovnatelné 
budovy podobné konstrukce a velikosti a s 
podobnými vlastnostmi skutečné 
energetické náročnosti, pokud tuto 
srovnatelnost může zaručit odborník, který 
certifikát energetické náročnosti vydal.

6. Certifikace rodinných domů může být 
založena na posouzení jiné srovnatelné 
budovy podobné konstrukce a velikosti a s 
podobnými vlastnostmi skutečné 
energetické náročnosti, pokud je brán 
ohled na místní povětrnostní podmínky a 
pokud tuto srovnatelnost může zaručit 
odborník, který certifikát energetické 
náročnosti vydal.

Or. en

Odůvodnění

Energetická náročnost budov závisí na povětrnostních podmínkách každého regionu. Proto je 
třeba na povětrnostní podmínky brát ohled. 

Pozměňovací návrh 385
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Certifikace rodinných domů může být 
založena na posouzení jiné srovnatelné 
budovy podobné konstrukce a velikosti a s 
podobnými vlastnostmi skutečné 
energetické náročnosti, pokud tuto 
srovnatelnost může zaručit odborník, který 
certifikát energetické náročnosti vydal.

6. Certifikace rodinných domů může být 
založena na posouzení jiné srovnatelné 
budovy podobné konstrukce a velikosti a s 
podobnými vlastnostmi skutečné 
energetické náročnosti, pokud je brán 
ohled na místní povětrnostní podmínky a 
pokud tuto srovnatelnost může zaručit 
odborník, který certifikát energetické 
náročnosti vydal.

Or. en
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Odůvodnění

Energetická náročnost budov závisí na povětrnostních podmínkách každého regionu. Proto je 
třeba na povětrnostní podmínky brát ohled.

Pozměňovací návrh 386
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Platnost certifikátu energetické 
náročnosti nesmí překročit deset let.

7. Platnost certifikátu energetické 
náročnosti nesmí překročit deset let. 
Během období tří let od data vydání 
certifikátu energetické náročnosti 
provedou orgány veřejné moci doporučení
v jejich úplnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci musí jít příkladem a provádět doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti budov, které jsou v jejich vlastnictví, v přiměřené lhůtě. 

Pozměňovací návrh 387
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Každý členský stát by měl uznávat 
certifikáty vydané ostatními členskými 
státy v souladu s platnými pokyny.

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy by si měly navzájem uznávat své energetické certifikáty.

Pozměňovací návrh 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Do 30. června 2010 vypracuje Komise 
pokyny, v nichž stanoví minimální normy, 
pokud jde o obsah a formu certifikátů 
energetické náročnosti. Pokud to je 
proveditelné, musí být obsah certifikátu 
dostupný v jazyce vlastníka i v jazyce 
nájemce. Toto opatření, jehož účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice jejím doplněním, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 2.
Každý členský stát uznává certifikáty 
udělené ostatními členskými státy 
v souladu s těmito pokyny a neomezuje 
svobodu poskytování finančních služeb 
z důvodů souvisejících s certifikátem 
vydaným jiným členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby existovala společná evropská pravidla, v nichž budou stanoveny minimální 
normy, pokud jde o obsah a formu certifikátu energetické náročnosti. Tato společná pravidla 
poskytnou veřejnosti více informací o energetické náročnosti budov. V mezích proveditelnosti 
by měl být certifikát dostupný v jazycích, kterým rozumí nájemce i vlastník, tj. přinejmenším 
ve světových jazycích (např. angličtině, francouzštině apod.).
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Pozměňovací návrh 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Do roku 2011 se zavede na základě 
informací získávaných od členských států 
a konzultace s příslušnými odvětvími 
dobrovolná, společná certifikace Evropské 
unie pro energetickou náročnost budov 
postupem projednání ve výborech 
uvedeným v článku 21.
Do roku 2012 zavedou členské státy na 
svém území tuto dobrovolnou certifikaci 
Evropské unie, která bude fungovat vedle 
vnitrostátního systému certifikace. 

Or. en

Odůvodnění

Komerčnímu sektoru by prospěla dobrovolná evropská certifikace energetické náročnosti. 
Různé způsoby certifikace v každém členském státě EU vedou k významné míře segmentace a 
zmatku na jednotném trhu EU. Je velmi těžké porovnávat různé vnitrostátní systémy, přestože 
podnebí je podobné. Pro mezinárodní společnosti je tedy nemožné srovnávat nebo vykazovat 
relativní energetickou účinnost budov, které užívají v různých zemích.

Pozměňovací návrh 390
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro budovy 
nebo jejich části při výstavbě, prodeji nebo 
pronájmu a pro budovy, kde celkovou 
užitkovou podlahovou plochu větší než 
250 m2 užívá orgán veřejné moci.

1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro budovy 
nebo jejich části při výstavbě, prodeji nebo 
pronájmu a pro budovy, které užívá orgán 
veřejné moci.

Or. en



PE421.190v01-00 22/81 AM\771248CS.doc

CS

Odůvodnění

Všechny budovy užívané orgány veřejné moci musí být vždy certifikovány bez ohledu na 
velikost. 

Pozměňovací návrh 391
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro budovy 
nebo jejich části při výstavbě, prodeji nebo 
pronájmu a pro budovy, kde celkovou 
užitkovou podlahovou plochu větší než 
250 m2 užívá orgán veřejné moci.

1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát 
energetické náročnosti vydán pro budovy 
nebo jejich části při výstavbě, prodeji nebo 
pronájmu a pro budovy, které užívá orgán 
veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci musí jít příkladem. 

Pozměňovací návrh 392
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doporučení obsažená v certifikaci 
energetické náročnosti budov veřejného 
užitku o užitné ploše větší než 250 m2 je 
třeba provést do dvou let od data vystavení 
certifikace.

Or. pl
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Odůvodnění

Pozměnovací návrhy mají být mimo jiné pobídkou k tomu, aby se veřejný sektor více 
angažoval a převzal vedoucí pozici v procesu, který určuje předmět nynější úpravy tak, aby 
aktivity tohoto sektoru mohly být příkladem pro ostatní sektory. Nejprospěšnější by bylo, 
kdyby byl povinně zvýšen standard všech budov veřejného užitku tak, aby splňovaly 
požadavky obsažené v certifikaci energetické náročnosti budov, zejména pokud tato 
doporučení platí jedině pro budovy s optimálními cenami využití.

Pozměňovací návrh 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě prodeje „venkovských“ budov, 
tedy budov, které nejsou vybaveny 
otopnými soustavami a klimatizačními 
systémy, je možné předpokládat druhy 
daňových pobídek ve prospěch kupujícího, 
pokud bude investovat do technologických 
řešení, která umožní snížit energetickou 
náročnost budovy o určitý procentní podíl 
stanovený zákonem.

Or. it

Odůvodnění

Překvalifikování budovy s ohledem na její energetickou účinnost zvyšuje její hodnotu. Je třeba 
určit daňové pobídky ve prospěch kupujícího také v případě prodeje „venkovských“ budov, 
tedy budov, které nejsou vybaveny otopnými soustavami a klimatizačními systémy.

Pozměňovací návrh 394
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vyžadují, aby v případě 4. Členské státy vyžadují, aby v případě 
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pronájmu budov nebo jejich částí byl 
číselný ukazatel energetické náročnosti 
obsažený v certifikátu energetické 
náročnosti uveden ve všech reklamách na 
pronájem budovy nebo jejích částí a aby 
byl certifikát energetické náročnosti 
předložen potenciálnímu nájemci.

pronájmu budov nebo jejich částí byl 
certifikát energetické náročnosti předložen 
potenciálnímu nájemci.

Certifikát energetické náročnosti je předán
vlastníkem nájemci nejpozději při uzavření 
nájemní smlouvy.

Kopie certifikátu energetické náročnosti je 
předána vlastníkem nájemci nejpozději při 
uzavření nájemní smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Originál certifikátu musí zůstat v rukou vlastníka, protože v opačném případě by za jeho 
ztrátu musel odpovídat nájemce. Co se týče uvádění energetických ukazatelů v reklamách, 
nese s sebou tento požadavek značnou právní nejistotu ohledně zajištění uvedených vlastností.

Pozměňovací návrh 395
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Certifikáty energetické náročnosti 
slouží pouze k poskytnutí informací. 
Všechny právní nebo jiné účinky těchto 
certifikátů je třeba řešit v souladu s 
předpisy jednotlivých členských států.

Or. de

Odůvodnění

Komise tento odstavec ve svém návrhu vypouští. Tento odstavec je však třeba zachovat.



AM\771248CS.doc 25/81 PE421.190v01-00

CS

Pozměňovací návrh 396
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odstavce 1, 3 a 4 se použijí u budov, 
jejichž výstavba byla dokončena. 

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích, např. ve Finsku, může být certifikát energetické náročnosti vydán již ve 
fázi návrhu. V jiných zemích to není možné až do zahájení, či dokonce ukončení, procesu 
výstavby. Jednotná povinnost vystavit certifikát energetické náročnosti v EU pro veškeré 
nepostavené budovy v kterékoli fázi by vyžadovala změny ve stavebních předpisech v mnoha 
členských státech zcela neúměrné případnému užitku.

Pozměňovací návrh 397
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odstavce 1, 3 a 4 se použijí u budov, 
jejichž výstavba byla dokončena.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde celkovou užitnou 

vypouští se
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podlahovou plochu budovy větší než 250 
m2 užívají orgány veřejné moci, byl 
certifikát energetické náročnosti vystaven 
na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na vystavení certifikátu energetické náročnosti ve všech budovách, které často 
navštěvuje veřejnost, je odpovídajícím způsobem ošetřen v čl. 12 odst. 2. Toto vypuštění 
odstraňuje požadavek na vystavení certifikátů energetické náročnosti budov ve veřejném 
sektoru, které veřejnost nenavštěvuje často, jako jsou garáže, lékařské sklady a sklady 
vybavení, u nichž jsou přínosy ke zvyšování veřejného povědomí omezené.

Pozměňovací návrh 399
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde celkovou užitnou 
podlahovou plochu budovy větší než 
250 m2 užívají orgány veřejné moci, byl 
certifikát energetické náročnosti vystaven 
na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti.

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde budovu užívají orgány 
veřejné moci, byl certifikát energetické 
náročnosti vystaven na nápadném místě 
dobře viditelném veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vystavení certifikátů ve všech budovách užívaných orgány veřejné moci je nízkonákladové 
opatření, které může významně zlepšit povědomí široké veřejnosti o certifikátech energetické 
náročnosti a jejich přijímání.
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Pozměňovací návrh 400
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde celkovou užitnou 
podlahovou plochu budovy větší než 
250 m2 užívají orgány veřejné moci, byl 
certifikát energetické náročnosti vystaven 
na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti.

1. Členské státy přijmou opatření k tomu, 
aby tam, kde budovy užívají orgány 
veřejné moci, byl certifikát energetické 
náročnosti vystaven na nápadném místě 
dobře viditelném veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné budovy musí mít vždy vystaven certifikát bez ohledu na velikost. Jde o nízkonákladové 
opatření, které může významně zlepšit povědomí široké veřejnosti o certifikátech energetické 
náročnosti a jejich přijímání.

Pozměňovací návrh 401
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce otopných 
soustav s kotli se jmenovitým 
výkonem vyšším než 20 kW. Tato inspekce 
rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle 
a velikosti kotle v porovnání s požadavky 
na vytápění budovy.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce otopných 
soustav s kotli na neobnovitelná tekutá či 
pevná paliva se jmenovitým 
výkonem vyšším než 20 kW. Tato inspekce 
rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle 
a velikosti kotle v porovnání s požadavky 
na vytápění budovy. Členské státy mohou 
tyto inspekce pozastavit, pokud bude 
zaveden elektronický systém monitorování 
a ovládání. 

Or. en
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Odůvodnění

Elektronický systém monitorování a řízení pomáhá posoudit energetickou účinnost zařízení a 
vybavení spotřebovávajících elektřinu a případně snižuje potřebu dalších inspekcí.

Pozměňovací návrh 402
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k tomu, aby byly přinejmenším 
každé dva roky prováděny pravidelné 
inspekce tepelných čerpadel se 
jmenovitým výkonem větším než 5 kW. 
Pokud jde o tepelná čerpadla starší než 
patnáct let, členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zavedení jednotné inspekce 
celého otopného zařízení. Tato inspekce 
musí zahrnovat posouzení účinnosti 
tepelných čerpadel a jejich velikosti 
v porovnání s požadavky na vytápění 
a chlazení budovy.

Or. fr

Odůvodnění

Inspekce se musí vztahovat rovněž na tepelná čerpadla se jmenovitým výkonem větším 5 kW 
(což představuje 99 % tepelných čerpadel), neboť vývoj v oblasti tepelných čerpadel je rychlý, 
a proto jsou k jejich účinnému provozu nezbytné určité soubory prvků (kompresory, čidla, 
elektronické regulační systémy, elektronické časové spínače atd.). Současná úprava omezuje 
působnost inspekcí pouze na kotle a na klimatizační systémy a tím snižuje jejich účinnost 
v oblasti energetických úspor.
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Pozměňovací návrh 403
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou stanovit různou 
četnost inspekcí v závislosti na typu 
a jmenovitém výkonu kotle otopné 
soustavy. Při stanovení četnosti členské 
státy zohlední náklady na inspekci otopné 
soustavy a odhadované úspory nákladů na 
energie, které mohou z inspekce vyplynout.

2. Členské státy mohou stanovit různou 
četnost inspekcí v závislosti na typu 
a jmenovitém výkonu otopné soustavy. Při 
stanovení četnosti členské státy zohlední 
náklady na inspekci otopné soustavy a 
odhadované úspory nákladů na energie, 
které mohou z inspekce vyplynout.

Or. en

Odůvodnění

Inspekce celého otopného systému včetně kotle zabrání zbytečné administrativní zátěži a 
budou efektivnější.

Pozměňovací návrh 404
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou 
členské státy přijmout nezbytná opatření, 
aby uživatelům bylo poskytnuto 
poradenství o výměně kotlů, dalších 
změnách otopné soustavy a o alternativních 
řešeních pro posouzení účinnosti a vhodné 
velikosti kotle. Celkový dopad tohoto 
přístupu musí být stejný jako u opatření 
popsaných v odstavcích 1, 2 a 3. 

4. Odchylně od odstavců 1, 1a, 2 a 3 
mohou členské státy přijmout nezbytná 
opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto 
poradenství o výměně kotlů, dalších 
změnách otopné soustavy a o alternativních 
řešeních pro posouzení účinnosti a vhodné 
velikosti kotle. Celkový dopad tohoto 
přístupu musí být stejný jako u opatření 
popsaných v odstavcích 1, 1a, 2 a 3.

Pokud se členské státy rozhodnou uplatnit 
opatření podle prvního pododstavce tohoto 
odstavce, předloží Komisi zprávu 
o rovnocennosti těchto opatření 
stanovených v odstavcích 1, 2 a 3 

Pokud se členské státy rozhodnou pro 
možnost uplatnit opatření podle prvního 
pododstavce tohoto odstavce, předloží 
Komisi zprávu o rovnocennosti těchto 
opatření stanovených v odstavcích 1, 1a, 2 
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nejpozději do 30. června 2011. Členské 
státy předkládají tyto zprávy Komisi každé 
tři roky. Zprávy lze zahrnout do akčních 
plánů energetické účinnosti podle čl. 14 
odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

a 3 nejpozději do 30. června 2011. Členské 
státy předkládají tyto zprávy Komisi každé 
tři roky. Zprávy lze zahrnout do akčních 
plánů energetické účinnosti podle čl. 14 
odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Inspekce se musí vztahovat rovněž na tepelná čerpadla se jmenovitým výkonem větším 5 kW 
(což představuje 99 % tepelných čerpadel), neboť vývoj v oblasti tepelných čerpadel je rychlý, 
a proto jsou k jejich účinnému provozu nezbytné určité soubory prvků (kompresory, čidla, 
elektronické regulační systémy, elektronické časové spínače atd.). Současná úprava omezuje 
působnost inspekcí pouze na kotle a na klimatizační systémy a tím snižuje jejich účinnost 
v oblasti energetických úspor.

Pozměňovací návrh 405
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a velikosti zařízení v porovnání s 
požadavky na chlazení budovy.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a velikosti zařízení v porovnání s 
požadavky na chlazení budovy.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů energetické účinnosti a z hygienických důvodů má smysl provádět pravidelnou 
inspekci všech klimatizačních systémů.
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Pozměňovací návrh 406
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a velikosti zařízení v porovnání s 
požadavky na chlazení budovy.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a velikosti zařízení v porovnání s 
požadavky na chlazení budovy. Členské 
státy mohou tyto inspekce pozastavit, 
pokud bude zaveden elektronický systém 
monitorování a ovládání.

Or. en

Odůvodnění

Elektronický systém monitorování a řízení pomáhá posoudit energetickou účinnost zařízení a 
vybavení spotřebovávajících elektřinu a případně snižuje potřebu dalších inspekcí.

Pozměňovací návrh 407
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a velikosti zařízení v porovnání 
s požadavky na chlazení budovy.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW a vratných 
tepelných čerpadel se jmenovitým 
výkonem větším než 5 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a vratných tepelných čerpadel a také 
jejich velikosti v porovnání s požadavky na 
chlazení budovy.
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Or. fr

Odůvodnění

Inspekce se musí vztahovat rovněž na tepelná čerpadla se jmenovitým výkonem větším 5 kW 
(což představuje 99 % tepelných čerpadel), neboť vývoj v oblasti tepelných čerpadel je rychlý, 
a proto jsou k jejich účinnému provozu nezbytné určité soubory prvků (kompresory, čidla, 
elektronické regulační systémy, elektronické časové spínače atd.). Současná úprava omezuje 
působnost inspekcí pouze na kotle a na klimatizační systémy a tím snižuje jejich účinnost 
v oblasti energetických úspor.

Pozměňovací návrh 408
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW. Inspekce musí 
zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace 
a velikosti zařízení v porovnání s 
požadavky na chlazení budovy.

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
k zavedení pravidelné inspekce 
klimatizačních systémů se jmenovitým 
výkonem větším než 12 kW a větracích 
systémů. Inspekce musí zahrnovat 
posouzení účinnosti klimatizace a velikosti 
zařízení v porovnání s požadavky na 
chlazení budovy.

Or. en

Odůvodnění

Mechanické větrací systémy jsou často významnými spotřebiteli energie v budově.

Pozměňovací návrh 409
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou stanovit různou 2. Členské státy mohou stanovit různou 
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četnost inspekcí v závislosti na typu 
a jmenovitém výkonu klimatizačního 
systému. Při stanovení četnosti členské 
státy zohlední náklady na inspekci 
klimatizačního systému a odhadované 
úspory nákladů na energie, které mohou 
z inspekce vyplynout.

četnost inspekcí v závislosti na typu 
a jmenovitém výkonu klimatizačního 
systému nebo vratných tepelných 
čerpadel. Při stanovení četnosti členské 
státy zohlední náklady na inspekci 
klimatizačního systému nebo vratných 
tepelných čerpadel a odhadované úspory 
nákladů na energie, které mohou 
z inspekce vyplynout.

Or. fr

Odůvodnění

Inspekce se musí vztahovat rovněž na tepelná čerpadla se jmenovitým výkonem větším 5 kW 
(což představuje 99 % tepelných čerpadel), neboť vývoj v oblasti tepelných čerpadel je rychlý, 
a proto jsou k jejich účinnému provozu nezbytné určité soubory prvků (kompresory, čidla, 
elektronické regulační systémy, elektronické časové spínače atd.). Současná úprava omezuje 
působnost inspekcí pouze na kotle a na klimatizační systémy a tím snižuje jejich účinnost 
v oblasti energetických úspor.

Pozměňovací návrh 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veškeré systémy zajišťující větrání
budou prohlíženy bez ohledu na výkon 
chlazení a inspekce bude zahrnovat 
posouzení proudění vzduchu. 

Or. en

Odůvodnění

Podle současných požadavků bude větrací systém prohlížen, pouze pokud je součástí systému 
klimatizace. Téměř žádné větrací systémy v obytných budovách nejsou napojeny na systém 
klimatizace. Proto je třeba pro inspekci větracích systémů začlenit zvláštní a specifické 
ustanovení s cílem zabránit ztrátám energie ve špatných větracích systémech.
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Pozměňovací návrh 411
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při stanovování opatření uvedených 
v odstavcích 1 a 2 zajistí členské státy 
v mezích ekonomické a technické 
proveditelnosti, aby byly inspekce 
prováděny v souladu s inspekcí úniků 
uvedenou v nařízení ES č. 842/2006.

Or. en

Odůvodnění

Inspekce úniků z klimatizačních systémů jsou již navrženy v rámci nařízení (ES) č. 842/2006 
o některých fluorovaných skleníkových plynech. To znamená, že v současnosti existují povinné 
inspekce většiny klimatizačních systémů v budovách. Již je určena frekvence inspekcí/kontrol 
ve vztahu k množství chladícího prostředku v systému, což souvisí s energetickou účinností i 
s emisemi fluorovaných skleníkových plynů. Pravidelné inspekce uvedené v rámci odstavců 1 
a 2 by tedy měly být v souladu se současnými inspekcemi/kontrolami uvedenými v rámci 
nařízení (ES) č. 842/2006.

Pozměňovací návrh 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při stanovování opatření uvedených 
v odstavcích 1 a 2 zajistí členské státy 
v mezích ekonomické a technické 
proveditelnosti, aby byly inspekce 
prováděny v souladu s inspekcí otopných 
systémů a jiných technických systémů 
uvedených v článku 13 této směrnice a 
inspekcí úniků uvedenou v nařízení (ES) 
č. 842/2006.
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Or. en

Odůvodnění

Inspekce úniků z klimatizačních systémů jsou již navrženy v nařízení (ES) č. 842/2006 
o některých fluorovaných skleníkových plynech. Pravidelné inspekce by měly být 
synchronizovány. 

Pozměňovací návrh 413
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Inspekce ostatních technických systémů 

využívajících energii 
Členské státy mohou stanovit různé 
frekvence inspekcí technických systémů 
využívajících energii mimo otopné 
systémy a klimatizaci, jako například:
a) mechanické větrání;
b) větrání s rekuperací tepla;
c) ostatní vybavení pro rekuperaci tepla;
d) systémy spotřebovávající vodu, 
v závislosti na druhu systému.
Při stanovování těchto frekvencí vezmou 
členské státy v úvahu náklady na inspekce 
technických systémů využívajících energii 
a odhadované úspory energie vyplývající 
z těchto inspekcí. 

Or. en

Odůvodnění

Je to požadavek na nový článek na podporu inspekcí všech technických systémů využívajících 
energii, nejen vytápění a klimatizace. Nový článek může přispět k cíli Evropské unie snížit 
spotřebu energie a zvýšit tak celkovou energetickou účinnost budov. 
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Pozměňovací návrh 414
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doporučení podle písmene b) se vztahují 
ke konkrétnímu systému a poskytují 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost. Posouzení 
nákladové efektivnosti je založeno na 
souboru standardních podmínek, jako je 
posouzení úspor energie a základních cen 
energie a úrokových sazeb pro investice.

Doporučení podle písmene b) se vztahují 
ke konkrétnímu systému a poskytují 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí doporučení do certifikátu energetické náročnosti je žádoucí, ale jeví se jako sporné, 
zda je možné očekávat od odborníků provádějících certifikaci, že budou schopni počítat 
úspory energie vyplývající ze zavedení energeticky úsporných opatření nebo úrokových sazeb 
pro nezbytné investice. Proto by mělo postačit, bude-li zaveden odkaz na další informace o 
nákladové efektivnosti doporučení.

Pozměňovací návrh 415
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doporučení podle písmene b) se vztahují 
ke konkrétnímu systému a poskytují 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost. Posouzení 
nákladové efektivnosti je založeno na 
souboru standardních podmínek, jako je 
posouzení úspor energie a základních cen 
energie a úrokových sazeb pro investice.

Doporučení podle písmene b) se vztahují 
ke konkrétnímu systému a poskytují 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost.
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Or. de

Odůvodnění

Zjišťování nákladové efektivnosti způsobem navrženým Komisí překračuje rámec nástroje 
inspekční zprávy a jeho provádění by si vyžádalo značné finanční vícenáklady, což by vedlo 
k nadbytečnému zatížení jednotlivých občanů. Výpočty nákladové efektivnosti musí zůstat 
vyhrazeny odbornému energetickému poradenství, které je založeno na dobrovolném 
využívání těchto služeb.

Pozměňovací návrh 416
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doporučení podle písmene b) se vztahují 
ke konkrétnímu systému a poskytují 
transparentní informace, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost. Posouzení 
nákladové efektivnosti je založeno na 
souboru standardních podmínek, jako je 
posouzení úspor energie a základních cen 
energie a úrokových sazeb pro investice.

Doporučení podle písmene b) poskytují 
transparentní odkazy, pokud jde o jejich 
nákladovou efektivnost.

Or. de

Odůvodnění

I v tomto případě platí, že inspekční zpráva nemůže představovat energetické poradenství a 
nemá je ani nahradit.

Pozměňovací návrh 417
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Inspekční zprávu předá inspektor 3. Inspekční zprávu předá inspektor 
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vlastníku či nájemci budovy. vlastníkovi systému. V případě 
společenství spoluvlastníků je inspekční 
zpráva předána všem spoluvlastníkům.

Or. de

Odůvodnění

Zprávy se vztahují na systémy, které nejsou ve vlastnictví nájemce. Předávají se proto pouze 
dotyčnému vlastníkovi nebo v případě společenství spoluvlastníků všem spoluvlastníkům.

Pozměňovací návrh 418
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy, inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými a schválenými odborníky 
působícími jako samostatně výdělečně 
činní nebo jako zaměstnanci veřejných 
orgánů nebo soukromých podniků.

Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy, inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými odborníky působícími 
jako samostatně výdělečně činní nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo 
soukromých podniků.

Odborníci musí být schváleni s ohledem 
na jejich způsobilost a nezávislost.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení zvláštního schvalovacího postupu v definici skupiny osob oprávněných k 
vystavování energetických certifikátů by bylo spojeno se značnými náklady a vyžádalo by si 
množství prostředků, jichž by se pak nedostávalo při financování vlastních opatření na 
ochranu klimatu. Oprávnění vystavovat energetické certifikáty je již nyní dostatečně 
podmíněno dosažením určité odborné úrovně, kterou lze doložit například určitou odbornou 
kvalifikací.
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Pozměňovací návrh 419
Adam Gierek

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy, inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými a schválenými odborníky 
působícími jako samostatně výdělečně 
činní nebo jako zaměstnanci veřejných 
orgánů nebo soukromých podniků.

Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy, inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými a schválenými odborníky 
působícími jako samostatně výdělečně 
činní nebo jako zaměstnanci veřejných 
orgánů nebo soukromých podniků, a také v 
certifikovaných budovách, jejichž jsou 
vlastníky nebo správci.

Odborníci musí být schváleni s ohledem na 
jejich způsobilost a nezávislost.

Odborníci musí být schváleni s ohledem na 
jejich způsobilost a nezávislost.

Do roku 2010 budou na základě 
informací získaných od členských zemí a 
po zjištění mínění představitelů 
příslušných odvětví ve shodě s postupem 
uvedeným v článku 21 vypracovány 
minimální podmínky a požadavky pro 
uznání školicích programů a certifikace 
nezávislých odborníků v jednotlivých 
zemích.
Na základě minimálních požadavků 
zmíněných výše členské státy do roku 
2011 vypracují nebo přijmou vlastní 
podmínky a požadavky pro školicí 
programy a certifikaci odborníků.
Jednotlivé členské státy informují Komisi 
o přijatých školicích programech a 
certifikaci.
Členské státy si vzájemně uznají 
certifikace vydané v jiných členských 
státech a neomezí volnost v certifikaci 
služeb ani možnosti dobrovolného 
určování podmínek certifikace 
jednotlivými členskými státy.

Or. pl
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Odůvodnění

Momentálně není jasné, jestli pracovníci jednotek s odpovídajícími kvalifikacemi, kteří jsou 
vlastníky nebo správci certifikovaných budov, mohou vystavovat certifikaci energetické 
náročnosti budov, které tvoří majetek těchto jednotek. Taková možnost by byla ulehčením a 
ušetřila by výdaje například obecním jednotkám, které spravují bytový fond. Přijetí zásady 
vzájemného uznávání certifikace členskými zeměmi usnadní volnější pohyb profesionálů. Tato 
zásada je shodná s předpisy v nařízení (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006.

Pozměňovací návrh 420
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy, inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými a schválenými odborníky 
působícími jako samostatně výdělečně 
činní nebo jako zaměstnanci veřejných 
orgánů nebo soukromých podniků.

Členské státy zajistí, aby certifikace 
energetické náročnosti budovy, inspekce 
otopných soustav a klimatizačních systémů 
byly prováděny nezávislým způsobem 
kvalifikovanými odborníky působícími 
jako samostatně výdělečně činní nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo 
soukromých podniků.

Odborníci musí být schváleni s ohledem 
na jejich způsobilost a nezávislost.

Or. de

Odůvodnění

Již v návrhu směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie vznesla Komise zbytečný 
požadavek, aby instalatéři procházeli novým schvalovacím řízením. Nyní podniká nový pokus 
o byrokratizaci členských států. Tento pokus je třeba odmítnout. Vnitrostátní vzdělávací 
systémy představují dostatečnou kvalifikační bázi.
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Pozměňovací návrh 421
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby 
certifikace energetické náročnosti budovy, 
inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů byly prováděny 
nezávislým způsobem kvalifikovanými 
a schválenými odborníky působícími jako 
samostatně výdělečně činní nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo 
soukromých podniků.

Členské státy zajistí, aby 
certifikace energetické náročnosti budovy, 
inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů byly prováděny 
nezávislým způsobem kvalifikovanými 
nebo schválenými odborníky 
působícími jako samostatně výdělečně 
činní nebo jako zaměstnanci veřejných 
orgánů nebo soukromých podniků. 

Or. en

Odůvodnění

Další povinná akreditace by způsobovala zbytečnou byrokracii a zvyšovala náklady, zatímco 
přínosy se jeví jako velmi omezené. S ohledem na stávající rozdíly ve vnitrostátních systémech 
profesní kvalifikace se zdá, že v nejlepší pozici pro rozhodování o okruhu odborníků 
schválených pro provádění certifikace energetické náročnosti jsou členské státy.

Pozměňovací návrh 422
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby 
certifikace energetické náročnosti budovy, 
inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů byly prováděny 
nezávislým způsobem kvalifikovanými a 
schválenými odborníky působícími jako 
samostatně výdělečně činní nebo jako 
zaměstnanci veřejných orgánů nebo 
soukromých podniků.

Členské státy zajistí, aby 
certifikace energetické náročnosti budovy, 
inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů byly prováděny 
nezávislým způsobem kvalifikovanými 
odborníky působícími jako samostatně 
výdělečně činní nebo jako zaměstnanci 
veřejných orgánů nebo soukromých 
podniků.
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Or. en

Odůvodnění

Zavádění systému akreditace by mohlo mít negativní dopad na dostupnost odborníků a mohlo 
by představovat významné částky, které by jinak mohly být investovány do jiných opatření 
k ochraně klimatu. Posouzení odborníků podle diplomu a vzdělání by mělo postačovat. 

Pozměňovací návrh 423
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborníci musí být schváleni s ohledem 
na jejich způsobilost a nezávislost. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavádění systému akreditace by mohlo mít negativní dopad na dostupnost odborníků a mohlo 
by představovat významné částky, které by jinak mohly být investovány do jiných opatření 
k ochraně klimatu. Posouzení odborníků podle diplomu a vzdělání by mělo postačovat.

Pozměňovací návrh 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborníci musí být schváleni s ohledem na 
jejich způsobilost a nezávislost.

Odborníci musí být schváleni s ohledem na 
jejich způsobilost a nezávislost. Členské 
státy zajistí vzájemné uznávání 
vnitrostátní kvalifikace a akreditace. 

Or. en
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Odůvodnění

Vzájemné uznávání kvalifikací a certifikace společně se sladěnými výukovými a školicími 
programy zajistí kvalitu odborníků a umožní volný pohyb a plnou mobilitu služeb, které 
poskytují.

Pozměňovací návrh 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou rejstřík odborníků a 
zajistí, že těmto odborníkům budou 
každoročně poskytovány vzdělávací kurzy. 

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření rejstříku zajistí profesionalitu a odbornost certifikujících odborníků a spolehlivost 
výsledků. 

Pozměňovací návrh 426
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby odborníci 
schválení k provádění certifikace a 
inspekce nesměli prodávat a distribuovat 
energii. 

Or. en

Odůvodnění

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
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buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Pozměňovací návrh 427
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Nezávislý kontrolní systém

1. Členské státy zajistí, aby byl v souladu s 
přílohou II zaveden nezávislý kontrolní 
systém certifikátů energetické náročnosti 
a zpráv o inspekci otopných soustav a 
klimatizačních systémů.
2. Členské státy mohou přenést 
odpovědnost za provádění nezávislých 
kontrolních systémů.
Pokud se tak členské státy rozhodnou, 
zkontrolují, zda jsou nezávislé kontrolní 
systémy prováděny v souladu s přílohou 
II.
3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty 
energetické náročnosti a inspekční zprávy 
uvedené v odstavci 1 byly na požádání 
registrovány nebo zpřístupněny 
příslušným orgánům nebo subjektům, na 
které byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislých 
kontrolních systémů.

Or. de
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Odůvodnění

Navrhovaný kontrolní systém by od členských států vyžadoval miliardové výdaje, aniž by 
přitom byla zřejmá jeho užitečnost, což vyvolává značné pochyby, pokud jde o jeho 
nezbytnost, a tedy i ohledně přijatelnosti.

Pozměňovací návrh 428
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Nezávislý kontrolní systém

1. Členské státy zajistí, aby byl v souladu s 
přílohou II zaveden nezávislý kontrolní 
systém certifikátů energetické náročnosti 
a zpráv o inspekci otopných soustav a 
klimatizačních systémů.
2. Členské státy mohou přenést 
odpovědnost za provádění nezávislých 
kontrolních systémů.
Pokud se tak členské státy rozhodnou, 
zkontrolují, zda jsou nezávislé kontrolní 
systémy prováděny v souladu s přílohou 
II.
3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty 
energetické náročnosti a inspekční zprávy 
uvedené v odstavci 1 byly na požádání 
registrovány nebo zpřístupněny 
příslušným orgánům nebo subjektům, na 
které byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislých 
kontrolních systémů.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost vytvořit nezávislý kontrolní systém, který by existoval jako další kontrolní instance 
vedle závazně prováděných inspekcí a vydávání energetických certifikátů, by vedla k 
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nadbytečným, a lze se domnívat, že i neúměrně vysokým byrokratickým výdajům. Takto 
navržený kontrolní systém by vázal prostředky, které by bylo lépe investovat do skutečných 
opatření na úspory energie nežli je utratit na vytvoření nového správního řízení.

Pozměňovací návrh 429
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl v souladu s 
přílohou II zaveden nezávislý kontrolní 
systém certifikátů energetické náročnosti a 
zpráv o inspekci otopných soustav 
a klimatizačních systémů.

1. Členské státy zajistí, aby byl v souladu s 
přílohou II zaveden nezávislý kontrolní 
systém certifikátů energetické náročnosti a 
zpráv o inspekci otopných soustav 
a klimatizačních systémů. Členské státy 
zavedou oddělené mechanismy 
prosazování pro organizace, které nesou 
odpovědnost za prosazování certifikátů 
energetické náročnosti a zprávy o 
inspekcích otopných a klimatizačních 
systémů. 

Or. en

Odůvodnění

Mechanismy odděleného prosazování (pro organizace, např. místní úřady, které odpovídají 
za prosazování certifikátů energetické náročnosti a zprávy z inspekce otopných/klimatizačních 
systémů) jsou nezbytné pro efektivní uplatňování směrnice a zamezení nevyhnutelných střetů 
zájmů v případech, kde by organizace musela uložit sama sobě pokutu.  

Pozměňovací návrh 430
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 18 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) metody pro klasifikaci energetické 
náročnosti budov na základě spotřeby 
primární energie a emisí oxidu uhličitého;

a) metody pro klasifikaci energetické 
náročnosti budov na základě spotřeby 
primární energie, včetně číselného 
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ukazatele emisí oxidu uhličitého, které 
jsou v rámci spotřeby primární energie 
brány v úvahu;

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy musí při definici svých právních předpisů v oblasti energetiky brát v úvahu 
využití primární energie. Ta totiž představuje jediný způsob, jakým lze zhodnotit skutečný 
dopad jednotlivých energetických opatření členských států na životní prostředí. Kromě toho je 
důležité, aby měli spotřebitelé k dispozici ukazatel, který je s to měřit emise CO2 způsobené 
využitím konkrétního druhu energie. Tento ukazatel by měl být založen na spotřebě primární 
energie, zejména v případě budov, jejichž energetické řešení má dlouhodobý dopad.

Pozměňovací návrh 431
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 18 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) metody pro klasifikaci energetické 
náročnosti budov na základě spotřeby 
primární energie a emisí oxidu uhličitého;

a) metody pro klasifikaci energetické 
náročnosti budov na základě konečné 
spotřeby energie;

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž konečná spotřeba energie 
– pouze tuto hodnotu lze zjistit podle stavu počitadla, a je přitom lhostejné, byla-li například 
elektřina vyrobena z obnovitelných zdrojů energie nebo z jádra. Totéž platí pro zemní plyn, 
který je možno vyrábět rovněž z odpadu. Směrnice se mimoto zabývá energetickou náročností 
budov, nikoliv emisemi oxidu uhličitého, jejichž objem naprosto rozhodujícím způsobem závisí 
na skladbě zdrojů energie.
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Pozměňovací návrh 432
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
informování vlastníků nebo
nájemců budov nebo jejich částí o různých 
metodách a praktických postupech ke 
snižování energetické náročnosti.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
informování vlastníků a nájemců budov 
nebo jejich částí o různých metodách a 
praktických postupech ke snižování 
energetické náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož energetickou náročnost z velké části ovlivňuje způsob, jak je budova využívána, a 
energetické volby nájemců, musí mít přístup k informacím o zlepšování v oblasti energetické 
náročnosti jak vlastníci, tak nájemci. Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být 
rovněž povinni vyměňovat si informace o skutečném využívání budovy nebo jejích částí, aby 
bylo zajištěno, že budou k dispozici veškeré údaje nezbytné pro informované rozhodnutí o 
nezbytných zlepšeních.

Pozměňovací návrh 433
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
informování vlastníků nebo
nájemců budov nebo jejich částí o různých 
metodách a praktických postupech ke 
snižování energetické náročnosti.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
informování vlastníků a nájemců budov 
nebo jejich částí o různých metodách a 
praktických postupech ke snižování 
energetické náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož energetickou náročnost z velké části ovlivňuje způsob, jak je budova využívána, a 
energetické volby nájemců, musí mít přístup k informacím o zlepšování v oblasti energetické 
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náročnosti jak vlastníci, tak nájemci. Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být 
rovněž povinni vyměňovat si informace o skutečném využívání budovy nebo jejích částí, aby 
bylo zajištěno, že budou k dispozici veškeré údaje nezbytné pro informované rozhodnutí o 
nezbytných zlepšeních.

Pozměňovací návrh 434
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření. 

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům a nájemcům budov informace 
o certifikátech energetické náročnosti 
a inspekčních zprávách, jejich účelu 
a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož energetickou náročnost z velké části ovlivňuje způsob, jak je budova využívána, a 
energetické volby nájemců, musí mít přístup k informacím o zlepšování v oblasti energetické 
náročnosti jak vlastníci, tak nájemci. Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být 
rovněž povinni vyměňovat si informace o skutečném využívání budovy nebo jejích částí, aby 
bylo zajištěno, že budou k dispozici veškeré údaje nezbytné pro informované rozhodnutí o 
nezbytných zlepšeních. 
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Pozměňovací návrh 435
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření. 

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům a nájemcům budov informace 
o certifikátech energetické náročnosti 
a inspekčních zprávách, jejich účelu 
a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož energetickou náročnost z velké části ovlivňuje způsob, jak je budova využívána, a 
energetické volby nájemců, musí mít přístup k informacím o zlepšování v oblasti energetické 
náročnosti jak vlastníci, tak nájemci. Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být 
rovněž povinni vyměňovat si informace o skutečném využívání budovy nebo jejích částí, aby 
bylo zajištěno, že budou k dispozici veškeré údaje nezbytné pro informované rozhodnutí o 
nezbytných zlepšeních.

Pozměňovací návrh 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy, o střednědobých 
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a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření. 

a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření, a o finančních nástrojích 
dostupných ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy. Účelem informačních 
kampaní je přesvědčit vlastníky či 
nájemce, aby plnili a překračovali 
minimální normy.

Or. en

Odůvodnění

Informační kampaně by měly vysvětlovat strategické cíle Evropské unie, pokud jde 
o zlepšování energetické účinnosti a opatření na podporu orgánů veřejné moci, podniků 
a domácností, která mají umožnit zlepšení energetické účinnosti budov.

Pozměňovací návrh 437
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření.

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření. Členské státy zajistí zapojení 
místních a regionálních orgánů do 
rozvoje informačních, instruktážních a 
školicích programů a programů na 
zvyšování povědomí. 

Or. en
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Odůvodnění

S místními a regionálními orgány členských států je třeba vzhledem k jejich jejich pravomoci 
plánovačů a vlastníků budov a k jejich blízkosti k občanům konzultovat rozvoj informačních, 
instruktážních a školicích programů a programů na zvyšování povědomí. 

Pozměňovací návrh 438
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vlastníci a nájemci komerčních budov 
jsou povinni si vyměňovat informace 
ohledně skutečné spotřeby energie. 

Or. en

Odůvodnění

Jelikož energetickou náročnost z velké části ovlivňuje způsob, jak je budova využívána, a 
energetické volby nájemců, musí mít přístup k informacím o zlepšování v oblasti energetické 
náročnosti jak vlastníci, tak nájemci. Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být 
rovněž povinni vyměňovat si informace o skutečném využívání budovy nebo jejích částí, aby 
bylo zajištěno, že budou k dispozici veškeré údaje nezbytné pro informované rozhodnutí o 
nezbytných zlepšeních.

Pozměňovací návrh 439
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vlastníci a nájemci komerčních budov 
jsou povinni si vyměňovat informace 
ohledně skutečné spotřeby energie při 
užívání.

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož energetickou náročnost z velké části ovlivňuje způsob, jak je budova využívána, a 
energetické volby nájemců, musí mít přístup k informacím o zlepšování v oblasti energetické 
náročnosti jak vlastníci, tak nájemci. Vlastníci a nájemci komerčních budov by měli být 
rovněž povinni vyměňovat si informace o skutečném využívání budovy nebo jejích částí, aby 
bylo zajištěno, že budou k dispozici veškeré údaje nezbytné pro informované rozhodnutí o 
nezbytných zlepšeních.

Pozměňovací návrh 440
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy informují vlastníky nebo 
nájemce o finančních pobídkách pro 
zlepšování v oblasti energetické 
náročnosti budov.
Členské státy poskytnou Komisi 
informace v souvislosti s:
a) podpůrnými programy pro prosazování 
energetické účinnosti a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů v budovách na 
vnitrostátní, regionální i místní úrovni;
b) podílem energie z obnovitelných zdrojů 
využívané v sektoru budov na vnitrostátní 
a regionální úrovni, včetně konkrétních 
informací o tom, zda energie 
z obnovitelných zdrojů pochází ze zařízení 
v místě, oblastního vytápění a chlazení 
nebo kombinované výroby.
Tyto informace jsou zahrnuty do akčních 
plánů pro energetickou účinnost 
uvedených v čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v rané fázi zapojí místní 
orgány a konzultují s nimi s cílem rozvíjet 
informační programy a programy na 
zvyšování povědomí. 

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení tohoto přepracování směrnice se místních orgánů týká mnoha způsoby
v souvislosti s odpovědností za plánování, stejně jako vlastníků a správců širokého a 
různorodého spektra nemovitostí včetně sociálního bytového fondu. Blízkost místní správy 
k občanům předznamenává její klíčovou úlohu při poskytování informací a pobídek na 
podporu nájemců a vlastníků, aby zlepšovali energetickou náročnost ve svých budovách a 
měnili chování v oblasti spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 442
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí zapojení místních a 
regionálních orgánů do rozvoje 
informačních, instruktážních a školicích 
programů a programů na zvyšování 
povědomí. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly s místními a regionálními orgány vzhledem k jejich pravomoci 
plánovačů a vlastníků budov a k jejich blízkosti k občanům konzultovat rozvoj informačních, 
instruktážních a školicích programů a programů zvyšování povědomí.
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Pozměňovací návrh 443
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 2 až 17, 19 a 22 a 
přílohami I a II této směrnice nejpozději 
do 31. prosince 2010. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s ustanoveními této směrnice 
nejpozději do 31. prosince 2012. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

Pokud jde o články 2, 3, 9, 10 až 12, 16, 
17, 19 a 22, použijí tyto předpisy 
nejpozději ode dne 31. prosince 2010.
Pokud jde o články 4 až 8, 13 až 15 a 17, 
použijí tyto předpisy na budovy užívané 
orgány veřejné moci nejpozději ode dne 
31. prosince 2010 a na jiné budovy 
nejpozději ode dne 31. ledna 2012.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat 
prohlášení, že odkazy ve stávajících 
právních a správních předpisech na 
směrnici zrušenou touto směrnicí se 
považují za odkazy na tuto směrnici. 
Způsob odkazu a znění prohlášení si 
stanoví členské státy.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat 
prohlášení, že odkazy ve stávajících 
právních a správních předpisech na 
směrnici zrušenou touto směrnicí se 
považují za odkazy na tuto směrnici. 
Způsob odkazu a znění prohlášení si 
stanoví členské státy.

Or. de

Odůvodnění

Navrhované lhůty provedení směrnice v jejím novém znění jsou příliš ambiciózní. K úpravě 
směrnice dochází ještě dříve, než bylo vůbec možné ve všech členských státech provést a začít 
uplatňovat opatření a cíle, které stanovila směrnice v dřívějším znění. Prováděcí lhůty musí 
být proto delší. Jejich jednotné datum navíc přispívá k větší srozumitelnosti a 
transparentnosti nových pravidel.
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Pozměňovací návrh 444
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 2 až 17, 19 a 22 a 
přílohami I a II této směrnice nejpozději do 
31. prosince 2010. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s články 2 až 17, 19 a 22 a 
přílohami I a II této směrnice nejpozději do 
31. prosince 2012. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Současná ustanovení směrnice byla právě provedena do vnitrostátních právních předpisů 
v mnoha členských státech EU a pro místní a regionální orgány jsou i tak náročná. 
Harmonizace konečného termínu provádění umožní věnovat více času rozvoji soudržných 
řešení a lépe se v této oblasti přizpůsobit skutečnosti. Účinné dosažení cílů směrnice je 
důležitější než rychlost provádění. 

Pozměňovací návrh 445
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o články 2, 3, 9, 10 až 12, 16, 
17, 19 a 22, použijí tyto předpisy 
nejpozději ode dne 31. prosince 2010.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Současná ustanovení směrnice byla právě provedena do vnitrostátních právních předpisů 
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v mnoha členských státech EU a pro místní a regionální orgány jsou i tak náročná. 
Harmonizace konečného termínu provádění umožní věnovat více času rozvoji soudržných 
řešení a lépe se v této oblasti přizpůsobit skutečnosti. Účinné dosažení cílů směrnice je 
důležitější než rychlost provádění.

Pozměňovací návrh 446
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o články 2, 3, 9, 10 až 12, 16, 
17, 19 a 22, použijí tyto předpisy 
nejpozději ode dne 31. prosince 2010.

Pokud jde o články 2, 3, 9, 16, 17, 19 a 22, 
použijí tyto předpisy nejpozději ode dne 
31. prosince 2010.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje realističtější časový rámec pro provádění a zajišťuje více 
času na řádné finanční plánování a školení dostatečného počtu nezávislých schválených 
energetických posuzovatelů. S ohledem na současný nedostatek schválených inspektorů 
v některých členských státech a ambiciózní rozšířený rozsah směrnice je navíc třeba zajistit 
mírné prodloužení termínu provádění, pokud budou existovat důkazy, že je to způsobeno 
nedostatkem nezávislých schválených posuzovatelů. 

Pozměňovací návrh 447
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o články 10 až 12, použijí tato 
ustanovení nejpozději od 31. prosince 
2012.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje realističtější časový rámec pro zavádění a zajišťuje více 
času na řádné finanční plánování a školení dostatečného počtu nezávislých schválených 
energetických posuzovatelů. S ohledem na současný nedostatek schválených inspektorů 
v některých členských státech a ambiciózní rozšířený rozsah směrnice je navíc třeba zajistit 
mírné prodloužení termínu zavádění, pokud budou existovat důkazy, že je to způsobeno 
nedostatkem nezávislých schválených posuzovatelů.

Pozměňovací návrh 448
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o články 4 až 8, 13 až 15 a 17, 
použijí tyto předpisy na budovy užívané 
orgány veřejné moci nejpozději ode dne 
31. prosince 2010 a na jiné budovy 
nejpozději ode dne 31. ledna 2012.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Současná ustanovení směrnice byla právě provedena do vnitrostátních právních předpisů 
v mnoha členských státech EU a pro místní a regionální orgány jsou i tak náročná. 
Harmonizace konečného termínu provádění umožní věnovat více času rozvoji soudržných 
řešení a lépe se v této oblasti přizpůsobit skutečnosti. Účinné dosažení cílů směrnice je 
důležitější než rychlost provádění.

Pozměňovací návrh 449
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nedostatku kvalifikovaných 
nebo schválených odborníků mají členské 
státy dodatečné dvouleté období na úplné 
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uplatnění ustanovení článků 10 až 15. Při 
použití tohoto ustanovení uvědomí členské 
státy Komisi a poskytnou odpovídající 
odůvodnění společně s časovým 
harmonogramem dalšího provádění této 
směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh poskytuje realističtější časový rámec pro zavádění a zajišťuje více 
času na řádné finanční plánování a školení dostatečného počtu nezávislých schválených 
energetických posuzovatelů. S ohledem na současný nedostatek schválených inspektorů 
v některých členských státech a ambiciózní rozšířený rozsah směrnice je navíc třeba zajistit 
mírné prodloužení termínu zavádění, pokud budou existovat důkazy, že je to způsobeno 
nedostatkem nezávislých schválených posuzovatelů.

Pozměňovací návrh 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Energetická náročnost budovy se určuje 
na základě vypočteného či skutečného 
množství energie spotřebované za rok za 
účelem splnění různých potřeb spojených s 
jejím typickým užíváním a odráží potřeby 
energie na vytápění a chlazení (tj. energie 
potřebné k zamezení přetápění) k udržení 
předpokládaných teplotních podmínek 
budovy.

1. Energetická náročnost budovy se určuje 
na základě vypočteného či skutečného 
množství energie spotřebované za rok za 
účelem splnění různých potřeb spojených s 
jejím typickým užíváním a odráží potřeby 
energie na vytápění a chlazení (tj. energie 
potřebné k zamezení přetápění) k udržení
předpokládaných teplotních podmínek 
budovy. Spotřeba se v případě potřeby 
vyrovnává s energií vyrobenou na místě 
z obnovitelných zdrojů energie. 

Or. en

Odůvodnění

Metoda výpočtu energetické náročnosti budov by měla zohledňovat další generaci budov, a 
zejména potenciál soběstačnosti v budovách, které budou energii vyrábět i spotřebovávat. 
Proto by měl obecný rámec výpočtu uvažovat o spotřebě i vnitřní výrobě. 
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Pozměňovací návrh 451
Norbert Glante

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Energetická náročnost budovy se určuje 
na základě vypočteného či skutečného 
množství energie spotřebované za rok za 
účelem splnění různých potřeb spojených s 
jejím typickým užíváním a odráží potřeby 
energie na vytápění a chlazení (tj. energie 
potřebné k zamezení přetápění) k udržení 
předpokládaných teplotních podmínek 
budovy.

1. Energetická náročnost budovy se určuje 
na základě vypočteného či skutečného 
množství primární energie spotřebované 
za rok za účelem splnění různých potřeb 
spojených s jejím obvyklým užíváním a 
odráží potřeby energie na vytápění a 
chlazení (tj. energie potřebné k zamezení 
přetápění) k udržení předpokládaných 
teplotních podmínek budovy.

Or. de

Odůvodnění

Cílem směrnice je podporovat budovy s co nejmenší spotřebou primární energie, což se snaží 
vyjádřit tento pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 452
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem 
a zahrnuje také číselný ukazatel emisí 
oxidu uhličitého a ukazatel spotřeby
primární energie.

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem 
založeným na využití primární energie
a zahrnuje číselný ukazatel emisí oxidu 
uhličitého, který zohledňuje spotřebu
primární energie.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Při výpočtu číselného ukazatele emisí CO2 
musí být brány v úvahu emise oxidu 
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uhličitého, které vzniknou zvýšením 
spotřeby primární energie, nebo ty, které 
budou naopak ušetřeny v důsledku snížení 
této spotřeby. 

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy musí při definici svých právních předpisů v oblasti energetiky brát v úvahu 
využití primární energie. Ta totiž představuje jediný způsob, jakým lze zhodnotit skutečný 
dopad jednotlivých energetických opatření členských států na životní prostředí. Kromě toho je 
důležité, aby měli spotřebitelé k dispozici ukazatel, který je s to měřit emise CO2 způsobené 
využitím konkrétního druhu energie. Tento ukazatel by měl být založen na spotřebě primární 
energie, zejména v případě budov, jejichž energetické řešení má dlouhodobý dopad. 

Pozměňovací návrh 453
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem a 
zahrnuje také číselný ukazatel emisí oxidu 
uhličitého a ukazatel spotřeby primární 
energie.

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem a 
zahrnuje také číselný ukazatel spotřeby 
primární energie, vyjádřené v kWh/m2 za 
rok.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy a 
související právní předpisy Společenství 
včetně směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 2009/.../ES o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Pro energetickou náročnost budovy je třeba v zájmu zajištění transparentnosti a 
srovnatelnosti stanovit společnou jednotku vyjadřovanou ve vztahu k potřebě primární 
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energie. Jedinou jednotkou, která poskytuje takové spolehlivé informace, je kWh/m2 za rok. 
Dále je třeba brát v úvahu metody výpočtu obsažené v příslušných právních úpravách EU. 
Nedávno přijatá směrnice o energii z obnovitelných zdrojů je jasný případ například při 
výpočtu čistého množství obnovitelné energie přenášené tepelnými čerpadly.

Pozměňovací návrh 454
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem a 
zahrnuje také číselný ukazatel emisí oxidu 
uhličitého a ukazatel spotřeby primární 
energie.

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem a 
zahrnuje také konečnou spotřebu energie.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by se měla přidržovat evropských 
norem.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele je rozhodující konečná spotřeba energie – pouze tuto hodnotu lze zjistit podle 
stavu počitadla, a je přitom lhostejné, byla-li například elektřina vyrobena z obnovitelných 
zdrojů energie nebo z jádra. Totéž platí pro zemní plyn. Směrnice se mimoto zabývá 
energetickou náročností budov, nikoliv emisemi oxidu uhličitého, jejichž objem rozhodujícím 
způsobem závisí na skladbě zdrojů energie. Zohlednění skutečných tepelných vlastností 
budovy by si navíc vyžádalo nákladné a neúměrně náročné odborné posouzení jejího 
technického stavu.

Pozměňovací návrh 455
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem a 

2. Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena transparentním způsobem a 
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zahrnuje také číselný ukazatel emisí oxidu 
uhličitého a ukazatel spotřeby primární 
energie.

zahrnuje také číselný ukazatel emisí oxidu 
uhličitého a ukazatel spotřeby primární 
energie. Nutno je přitom rovněž udávat i 
mezní systémové hodnoty, aby bylo možné 
vyjádřit odchylku mezi konečnou 
spotřebou energie stanovenou výpočtem a 
skutečnou konečnou spotřebou energie.

Or. de

Odůvodnění

Mají-li být rozdíly mezi vypočítanými energetickými hodnotami a hodnotami zjištěnými podle 
stavu počitadla transparentní, je nutno udávat rovněž jednoznačné mezní systémové hodnoty.

Pozměňovací návrh 456
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování energetického výkonu 
využití elektřiny v budově musí převodní 
faktor konečné energie na primární 
zohledňovat skutečný vážený průměr 
příslušné skladby zdrojů elektrické 
energie. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh zamezuje riziko změny energetické náročnosti budovy 
pouhou změnou dodavatele elektřiny. Účinnost při výrobě elektřiny se ve skutečnosti liší podle 
využívaného paliva a technologie. 
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Pozměňovací návrh 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla představovat jednotnou 
evropskou normu.

Or. en

Odůvodnění

Změna zajišťuje efektivní ošetření a použití evropských norem. 

Pozměňovací návrh 458
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla být na evropské úrovni 
harmonizovaná.

Or. it

Odůvodnění

Metodologie výpočtu musí být na úrovni Společenství totožná.
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Pozměňovací návrh 459
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla využívat harmonizované
evropské normy.

Or. en

Odůvodnění

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed. Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already 
been developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Pozměňovací návrh 460
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov by měla zohlednit evropské normy.

Metoda výpočtu energetické náročnosti 
budov využívá evropské normy.

Or. en

Odůvodnění

A common EU calculation methodology for the energy efficiency of buildings would result in 
a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would authorise each 
Member State to develop and use of it´s own calculation methodology. EU wide comparability 
of the energy efficiency of buildings should be guaranteed. Existing European standards 
(CEN) regarding energy efficiency have already been developed. A common binding 
calculation methodology for all Member States should be based on these standards, which 
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would allow a real European harmonisation.

Pozměňovací návrh 461
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) následující skutečné tepelné vlastnosti 
budovy, včetně jejích vnitřních příček:

a) následující celkové tepelné vlastnosti 
budovy, včetně jejích vnitřních příček:

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele je rozhodující konečná spotřeba energie – pouze tuto hodnotu lze zjistit podle 
stavu počitadla, a je přitom lhostejné, byla-li například elektřina vyrobena z obnovitelných 
zdrojů energie nebo z atomu. Totéž platí pro zemní plyn. Směrnice se mimoto zabývá 
energetickou náročností budov, nikoliv emisemi oxidu uhličitého, jejichž objem rozhodujícím 
způsobem závisí na skladbě zdrojů energie. Zohlednění skutečných tepelných vlastností 
budovy by si navíc vyžádalo nákladné a neúměrně náročné odborné posouzení jejího 
technického stavu.

Pozměňovací návrh 462
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) izolace; ii) izolační systémy;

Or. fr

Odůvodnění

Skutečné tepelné vlastnosti budovy jsou určovány izolačním systémem jako celkem. Vzhledem 
k definici izolačních systémů uvedené v článku 2 je na místě použít tuto terminologii, která 
zahrnuje i tepelné mosty.
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Pozměňovací návrh 463
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) izolace; ii) izolace dosažená pomocí materiálů 
s nejnižší dostupnou tepelnou vodivostí;

Or. en

Odůvodnění

Izolační techniky jsou klíčovou součástí určování energetické účinnosti budovy. Při 
stanovování cílů energetické účinnosti pro budovy zváží členské státy izolační hodnotu nejlépe 
izolujících dostupných pěn na trhu. 

Pozměňovací návrh 464
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. a – podbod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) tepelné mosty; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Skutečné tepelné vlastnosti budovy jsou určovány izolačním systémem jako celkem. Vzhledem 
k definici izolačních systémů uvedené v článku 2 je na místě použít tuto terminologii, která 
zahrnuje i tepelné mosty.
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Pozměňovací návrh 465
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 - písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) klimatizační zařízení; c) klimatizační zařízení, včetně systémů
chlazení;

Or. en

Odůvodnění

Při výpočtu energetické náročnosti budov je důležité brát v úvahu interakci systémů vytápění, 
chlazení a větrání. Například systémy, jejichž součástí je rekuperace tepla, mohou přispívat 
k účinnějšímu využívání energie. Např. teplo získané z jedné místnosti během chlazení lze 
využít při vytápění jiné místnosti. Lze také provádět výměnu tepla mezi přiváděným a 
odváděným vzduchem prostřednictvím větracích zařízení s rekuperací tepla, která sníží 
spotřebu energie v systému chlazení nebo vytápění. Přiměřené zónové ovládání může ve 
vztahu k vytápění nebo chlazení prostoru přispět k úsporám energie.

Pozměňovací návrh 466
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zabudované zařízení pro osvětlení 
(zejména v nebytovém sektoru);

e) zabudované zařízení pro osvětlení; 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zamezení individuálním výkladům je třeba znění této přílohy zpřísnit.  
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Pozměňovací návrh 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zabudované zařízení pro osvětlení
(zejména v nebytovém sektoru);

e) zabudované osvětlovací systémy 
definované pomocí návrhu osvětlení, který 
zohledňuje vhodnou hladinu osvětlení pro 
funkce vykonávané v místnostech, 
přítomnost osob, dostupnost vhodné 
hladiny přirozeného světla, flexibilního 
nastavení hladiny světla s ohledem na 
rozdíly ve funkci a to, zda se jedná o 
zařízení pro bytový nebo nebytový sektor.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zabudované zařízení pro osvětlení 
(zejména v nebytovém sektoru);

e) zabudované zařízení pro osvětlení;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zamezení individuálním výkladům je třeba znění této přílohy zpřísnit.
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Pozměňovací návrh 469
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) jakákoli interakce mezi písm. b), c) a 
d) včetně rekuperace tepla.

Or. en

Odůvodnění

Při výpočtu energetické náročnosti budov je důležité brát v úvahu interakci systémů vytápění, 
chlazení a větrání. Například systémy, jejichž součástí je rekuperace tepla, mohou přispívat 
k účinnějšímu využívání energie. Např. teplo získané z jedné místnosti během chlazení lze 
využít při vytápění jiné místnosti. Lze také provádět výměnu tepla mezi přiváděným a 
odváděným vzduchem prostřednictvím větracích zařízení s rekuperací tepla, která sníží 
spotřebu energie v systému chlazení nebo vytápění. Také přiměřené zónové ovládání může ve 
vztahu k vytápění nebo chlazení prostoru přispět k úsporám energie.

Pozměňovací návrh 470
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rekuperace tepla;

Or. en

Odůvodnění

Při výpočtu energetické náročnosti budov je důležité brát v úvahu interakci systémů vytápění, 
chlazení a větrání. Například systémy, jejichž součástí je rekuperace tepla, mohou přispívat 
k účinnějšímu využívání energie. Např. teplo získané z jedné místnosti během chlazení lze 
využít při vytápění jiné místnosti. Lze také provádět výměnu tepla mezi přiváděným a 
odváděným vzduchem prostřednictvím větracích zařízení s rekuperací tepla, která sníží 
spotřebu energie v systému chlazení nebo vytápění. Také přiměřené zónové ovládání může ve 
vztahu k vytápění nebo chlazení prostoru přispět k úsporám energie.
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Pozměňovací návrh 471
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zónové ovládání;

Or. en

Odůvodnění

Při výpočtu energetické náročnosti budov je důležité brát v úvahu interakci systémů vytápění, 
chlazení a větrání. Například systémy, jejichž součástí je rekuperace tepla, mohou přispívat 
k účinnějšímu využívání energie. Např. teplo získané z jedné místnosti během chlazení lze 
využít při vytápění jiné místnosti. Lze také provádět výměnu tepla mezi přiváděným a 
odváděným vzduchem prostřednictvím větracích zařízení s rekuperací tepla, která sníží 
spotřebu energie v systému chlazení nebo vytápění. Také přiměřené zónové ovládání může ve 
vztahu k vytápění nebo chlazení prostoru přispět k úsporám energie.

Pozměňovací návrh 472
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) budovy pro velkoobchod a maloobchod; h) nákupní centra a maloobchodní 
objekty;

Or. en

Odůvodnění

„Budovy pro velkoobchod a maloobchod“ je příliš široká kategorie, která by zahrnovala 
logistické areály, jednotlivé obchody, nákupní střediska i komerční budovy s různorodým 
využitím, z nichž každá má jedinečné nároky na energii.
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Pozměňovací návrh 473
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) budovy pro velkoobchod a maloobchod; h) nákupní centra a maloobchodní 
objekty;

Or. en

Odůvodnění

„Budovy pro velkoobchod a maloobchod“ je příliš široká kategorie, která by zahrnovala 
logistické areály, jednotlivé obchody, nákupní střediska i komerční budovy s různorodým 
využitím, z nichž každá má jedinečné nároky na energii.

Pozměňovací návrh 474
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) budovy pro velkoobchod a logistiku;

Or. en

Odůvodnění

„Budovy pro velkoobchod a maloobchod“ je příliš široká kategorie, která by zahrnovala 
logistické areály, jednotlivé obchody, nákupní střediska i komerční budovy s různorodým 
využitím, z nichž každá má jedinečné nároky na energii.
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Pozměňovací návrh 475
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) budovy pro velkoobchod a logistiku;

Or. en

Odůvodnění

„Budovy pro velkoobchod a maloobchod“ je příliš široká kategorie, která by zahrnovala 
logistické areály, jednotlivé obchody, nákupní střediska i komerční budovy s různorodým 
využitím, z nichž každá má jedinečné nároky na energii.

Pozměňovací návrh 476
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

příloha se vypouští

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaný kontrolní systém by od členských států vyžadoval miliardové výdaje, aniž by 
přitom byla zřejmá jeho užitečnost, což vyvolává značné pochyby, pokud jde o jeho 
nezbytnost, a tedy i ohledně jeho přijatelnosti.
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Pozměňovací návrh 477
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

příloha se vypouští

Or. de

Odůvodnění

Povinnost vytvořit nezávislý kontrolní systém, který by existoval jako další kontrolní instance 
vedle závazně prováděných inspekcí a vydávání energetických certifikátů, by vedla k 
nadbytečným, a lze se domnívat, že i neúměrně vysokým byrokratickým výdajům. Takto 
navržený kontrolní systém by vázal prostředky, které by bylo lépe investovat do skutečných 
opatření na úspory energie nežli je utratit na vytvoření nového správního řízení. Viz 
pozměňovací návrh k článku 17.

Pozměňovací návrh 478
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány nebo subjekty, na které 
byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislého 
kontrolního systému, namátkově vyberou 
alespoň 0,5 % všech každoročně 
vydávaných certifikátů energetické 
náročnosti a provedou jejich ověření. 
Ověření se provede na jedné ze tří 
možných úrovní uvedených níže a každá 
úroveň ověření se provede alespoň u 
statisticky významného podílu vybraných 
certifikátů:

1. Příslušné orgány nebo subjekty, na které 
byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislého 
kontrolního systému, namátkově vyberou 
alespoň 0,5 % všech každoročně 
vydávaných certifikátů energetické 
náročnosti za každého odborníka a 
provedou jejich ověření. Pokud vydá 
nezávislý odborník pouze několik 
certifikátů, příslušné orgány nebo 
subjekty provedou náhodný výběr 
nejméně jednoho certifikátu a provedou 
jeho ověření. Ověření se provede na jedné 
ze tří možných úrovní uvedených níže a 
každá úroveň ověření se provede alespoň u 
statisticky významného podílu vybraných 
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certifikátů:

Or. en

Odůvodnění

Nezávislý kontrolní systém pro kontrolu platnosti a kvality certifikátů a zpráv z inspekce je 
třeba posílit zajištěním kontroly práce každého odborníka. V případě nesrovnalostí zabrání 
porušení pravidel kvality certifikátů a zpráv z inspekce druhá úroveň kontroly spolu se 
zavedením sankcí za pochybení odborníků.

Pozměňovací návrh 479
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prokážou-li kontroly nesoulad, provedou 
příslušné orgány nebo subjekty náhodný 
výběr dalších pěti certifikátů vydaných 
stejným odborníkem a provedou jejich 
ověření. Pokud prokážou nesoulad i 
dodatečné kontroly, příslušné orgány 
nebo subjekty uloží odborníkovi pokutu; 
nejzávažnější porušení může být 
potrestáno odebráním akreditace.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislý kontrolní systém pro kontrolu platnosti a kvality certifikátů a zpráv z inspekce je 
třeba posílit zajištěním kontroly práce každého odborníka. V případě nesrovnalostí zabrání 
porušení pravidel kvality certifikátů a zpráv z inspekce druhá úroveň kontroly spolu se 
zavedením sankcí za pochybení odborníků.
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Pozměňovací návrh 480
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány nebo subjekty, na které 
byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislého 
kontrolního systému, namátkově vyberou 
alespoň 0,5 % všech každoročně 
vydávaných certifikátů energetické 
náročnosti a provedou jejich ověření. 
Ověření se provede na jedné ze tří 
možných úrovní uvedených níže a každá 
úroveň ověření se provede alespoň u 
statisticky významného podílu vybraných 
certifikátů:

1. Příslušné orgány nebo subjekty, na které 
byla příslušnými orgány přenesena 
odpovědnost za provádění nezávislého 
kontrolního systému, namátkově vyberou 
alespoň 0,5 % všech každoročně 
vydávaných certifikátů energetické 
náročnosti za každého odborníka a 
provedou jejich ověření. Pokud vydá 
nezávislý odborník pouze několik 
certifikátů, příslušné orgány nebo 
subjekty provedou náhodný výběr 
nejméně jednoho certifikátu a provedou 
jeho ověření. Ověření se provede na jedné 
ze tří možných úrovní uvedených níže a 
každá úroveň ověření se provede alespoň u 
statisticky významného podílu vybraných 
certifikátů:

Or. en

Odůvodnění

Nezávislý kontrolní systém pro kontrolu platnosti a kvality certifikátů a zpráv z inspekce je 
třeba posílit zajištěním kontroly práce každého odborníka. V případě nesrovnalostí zabrání 
porušení pravidel kvality certifikátů a zpráv z inspekce druhá úroveň kontroly spolu se 
zavedením sankcí za pochybení odborníků.

Pozměňovací návrh 481
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prokážou-li kontroly nesoulad, provedou 
příslušné orgány nebo subjekty náhodný 
výběr dalších pěti certifikátů vydaných 
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stejným odborníkem a provedou jejich 
ověření. Pokud prokážou nesoulad i 
dodatečné kontroly, příslušné orgány 
nebo subjekty uloží odborníkovi pokutu; 
nejzávažnější porušení může být 
potrestáno odebráním akreditace.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislý kontrolní systém pro kontrolu platnosti a kvality certifikátů a zpráv z inspekce je 
třeba posílit zajištěním kontroly práce každého odborníka. V případě nesrovnalostí zabrání 
porušení pravidel kvality certifikátů a zpráv z inspekce druhá úroveň kontroly spolu se 
zavedením sankcí za pochybení odborníků.

Pozměňovací návrh 482
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIIa
Určení nákladově optimálních požadavků 

na minimální náročnost 
Pro provedení těchto výpočtů členské 
státy:
– určí referenční budovy, které 
charakterizují a představují zástupce 
funkčnosti a zeměpisné polohy, včetně 
vnitřních a vnějších klimatických 
podmínek; referenční budovy zahrnou 
nové i stávající obytné i neobytné budovy;
– určí technické balíčky (například izolace 
obvodového pláště budovy nebo jeho částí 
či energeticky účinnější technické systémy 
budovy) energetické účinnosti a 
posuzovaná opatření v dodávce energie;
– posoudí dodávanou energii, využívanou 
primární energii a emise CO2 
referenčních budov (včetně použitých 
určených technických balíčků);
– posoudí odpovídající investiční náklady 
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související s energií, náklady na energii a 
ostatní provozní náklady technických 
balíčků použitých u referenčních budov.
Nákladová efektivita různých úrovní 
požadavků na minimální energetickou 
účinnost se posoudí pomocí výpočtu 
nákladů životního cyklu budovy na 
základě technických balíčků opatření 
použitých u referenční budovy a použití ve 
vztahu k energetické náročnosti a/nebo 
emisím CO2.

Or. en

Odůvodnění

Současný přístup k vývoji příslušné metody do 31. prosince 2010 se jeví jako nepřiměřený, 
protože 31. prosince 2010 by měla vstoupit v platnost již sama směrnice. Tato metoda 
dosažení nákladově optimální úrovně by měla být určena přímo ve směrnici (příloha) před 
přijetím směrnice Radou a Parlamentem. Tato metoda využije stávající evropské normy 
(CEN).

Pozměňovací návrh 483
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIIa
Určení nákladově optimálních požadavků 

na minimální náročnost 
Pro provedení těchto výpočtů členské 
státy:
– určí referenční budovy, které 
charakterizují a představují zástupce 
funkčnosti a zeměpisné polohy, včetně 
vnitřních a vnějších klimatických 
podmínek; referenční budovy zahrnují 
nové i stávající obytné i neobytné budovy;
– určí technické balíčky (například izolace 
obvodového pláště budovy nebo jeho částí, 
nebo energeticky účinnější technické 
systémy budovy) energetické účinnosti a 
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posuzovaná opatření v dodávce energie;
– posoudí dodávanou energii, využívanou 
primární energii a emise CO2 
referenčních budov (včetně použitých 
určených technických balíčků);
– posoudí odpovídající investiční náklady 
související s energií, náklady na energii a 
ostatní provozní náklady technických 
balíčků použitých u referenčních budov.
Nákladová efektivita různých úrovní 
požadavků na minimální energetickou 
účinnosti se posoudí pomocí výpočtu 
nákladů životního cyklu budovy na 
základě technických balíčků opatření 
použitých u referenční budovy a použití ve 
vztahu k energetické náročnosti a/nebo 
emisím CO2.

Or. en

Odůvodnění

Současný přístup k vývoji příslušné metody do 31. prosince 2010 se jeví jako nepřiměřený, 
protože 31. prosince 2010 by měla vstoupit v platnost již sama směrnice. Tato metoda 
dosažení nákladově optimální úrovně by měla být určena přímo ve směrnici (příloha) před 
přijetím směrnice Radou a Parlamentem. Tato metoda využije stávající evropské normy 
(CEN).

Pozměňovací návrh 484
Norbert Glante

Návrh směrnice
Příloha IV a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IVa
Finanční nástroje na zvýšení energetické 

účinnosti budov
Členské státy zavedou jedno nebo více z 
následujících opatření:
a) snížení DPH u energeticky úsporného 
zboží a služeb, zboží a služeb s nízkou 
energetickou náročností a zboží a služeb 
využívajících energii z obnovitelných 
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zdrojů, včetně dálkového vytápění a 
chlazení;
b) jiné daňové úlevy pro zboží a služby 
šetřící energii nebo energeticky účinné 
budovy, včetně fiskálních úlev v oblasti 
příjmů či daní z majetku;
c) přímé dotace;

d) dotované úvěry či úvěry na nízký úrok;

e) grantové programy; 

f) systémy zajišťování úvěrů.

Or. xm

Odůvodnění

Návrh zpravodajky na novou přílohu je podporován, ale měl by být doplněn především o 
dálkové vytápění a chlazení v písmenu a). Dálkové vytápění a chlazení hraje významnou 
úlohu při rozvoji energeticky účinných budov.

Pozměňovací návrh 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Příloha IV a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IVa
Finanční nástroje na zvýšení energetické 

účinnosti budov
1. K podpoře zlepšování v oblasti 
energetické náročnosti budov přijmou 
členské státy dva nebo více následujících 
finančních nástrojů:
a) snížení DPH u energeticky úsporného 
zboží a služeb, zboží a služeb s nízkou 
energetickou náročností a zboží a služeb 
využívajících energii z obnovitelných 
zdrojů;
b) jiné daňové úlevy pro zboží a služby 
šetřící energii nebo energeticky účinné 
budovy, včetně fiskálních úlev v oblasti 
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příjmů či daní z majetku;
c) přímé dotace;
d) dotované úvěry či úvěry na nízký úrok;
e) grantové programy;
f) systémy zajišťování úvěrů;
g) požadavky na dodavatele energií nebo 
dohody s těmito dodavateli, které zajistí 
finanční podporu všem kategoriím 
spotřebitelů, včetně smluv o energetické 
náročnosti;
h) jakékoli další finanční nebo fiskální 
nástroje, které samostatně nebo ve spojení 
s dalšími opatřeními splní kvalifikační 
požadavky podle odstavce 2.
2. Finanční či fiskální pobídky uvedené 
v odstavci 1 by měly být ve vztahu k cílům 
této směrnice dostatečné, efektivní, 
transparentní a nediskriminační, měly by 
podporovat provádění doporučení 
obsažených v certifikátu energetické 
náročnosti a usilovat zejména o podporu 
větších zlepšení v oblasti energetické 
náročnosti budov, pokud by zlepšení jinak 
nebylo ekonomicky proveditelné.
3. Členské státy podají zprávu o 
finančních nástrojích a mechanismech 
uvedených v odstavci 1 včetně 
předběžného posouzení plnění kritérií 
kvality v odstavci 2 v rámci vnitrostátních 
akčních plánů energetické účinnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Pro dosažení plného potenciálu tohoto přepracování směrnice bude zapotřebí obrovské 
finanční podpory. Jedna položka ze seznamu nástrojů, které navrhuje zpravodajka, rozhodně 
nepostačí, pokud chceme dosáhnout skutečného pokroku ve všech oblastech. Současně musí 
mít členské státy volnost při vytváření finančních mechanismů a nástrojů, které jsou pro ně 
nejvhodnější, pod přísným dohledem Komise. 
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