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Pozměňovací návrh 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny za účelem dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle 
metody uvedené v článku 3.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost stávajících 
budov a prvky a technické systémy budov 
a jejich části byly stanoveny s cílem 
dosáhnout alespoň nákladově optimálních 
úrovní a vypočítány podle metody uvedené 
v článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Minimální požadavky na energetickou náročnost prvků a technických systémů budov a jejich 
částí musejí být stanoveny samostatně kromě norem na budovy jako celek.

Pozměňovací návrh 207
Paul Rübig, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny za účelem dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle 
metody uvedené v článku 3.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny za účelem dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle 
harmonizované metody uvedené v článku 
3. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny za účelem dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle 
metody uvedené v článku 3.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny a vypočítány podle metody 
uvedené v článku 3.

Or. de

Odůvodnění

Výstavba budov, jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové a přesahují tak podstatně minimální standardy stanovené členskými státy, může 
probíhat pouze dobrovolně. Závazky členských států, že do roku 2020 dosáhnou určitého 
podílu těchto budov na celkovém stavebním fondu, proto nelze přijmout. Navrhovaná úprava 
v čl. 9 odst. 5 představuje vstup do přímých závazků EU k výstavbě domů s nízkou nebo 
nulovou spotřebou energie (subsidarita).

Pozměňovací návrh 209
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny za účelem dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle 
metody uvedené v článku 3.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny minimálně 10 let předem s tím, 
že zpřísňování těchto požadavků bude 
probíhat ve dvouletých intervalech s cílem
dosažení alespoň nákladově optimálních 
úrovní a vypočítány podle metody uvedené 
v článku 3.

Or. en
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Odůvodnění

Stanovením požadavků na energetickou náročnost budov alespoň na nadcházejících 10 let, 
včetně jejich zpřísňování po dvou letech, vytvářejí členské státy spolehlivé pobídky inovace: 
odvětví stavebnictví tak bude vědět, jaké požadavky budou v budoucnu platit, a bude moci 
vyvíjet novou generaci energeticky vysoce účinných budov. Nákladově optimální úrovně by 
měly představovat minimální úrovně a nikoli cosi nejasného.

Pozměňovací návrh 210
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny za účelem dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle 
metody uvedené v článku 3.

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby minimální požadavky 
na energetickou náročnost budov byly 
stanoveny s cílem dosáhnout alespoň 
nákladově optimálních úrovní a vypočítány 
podle metody uvedené v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi různými druhy budov.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a  mezi  různými druhy budov.

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a  mezi  různými druhy budov. 
Členské státy zaručují soudržnost se 
stávajícími právními předpisy 
Společenství.

Or. pl

Odůvodnění

Jiné evropské právní předpisy, jako například směrnice o stavebních výrobcích, které zavádějí 
řešení spojená s ekologickým plánováním, obnovitelnými zdroji energie, plynovými spotřebiči, 
určující požadavky technických stavebních systémů, se týkají také energetických požadavků. 
Uvedený pozměňovací návrh zajistí soudržnost právních předpisů a praktickou integraci 
jednotného trhu. 

Pozměňovací návrh 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov. 
Členské státy musí zajistit, aby byly tyto 
požadavky v souladu s dalšími platnými 
právními předpisy Společenství.

Or. en
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Odůvodnění

Další evropské právní předpisy, jako např. směrnice o stavebních výrobcích, kterou se 
zavádějí opatření v rámci ekodesignu, podpory obnovitelných zdrojů energie či plynových 
zařízení, stanoví požadavky na technické systémy budov, které zahrnují rovněž požadavky na 
energetickou účinnost. Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad v rámci právní úpravy a 
zajišťuje praktickou integraci vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi  různými druhy budov.

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy v souladu s platnými právními 
předpisy Společenství rozlišovat mezi 
novými a stávajícími budovami a mezi
různými druhy budov.

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Při stanovování požadavků konzultují 
členské státy veřejné orgány a další 
dotčené subjekty a rozlišují mezi novými a 
stávajícími budovami a mezi různými 
druhy budov.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a odpovídající konzultace jsou nezbytné k zajištění vedoucí úlohy veřejného 
sektoru, které by chtěla navrhovaná přepracovaná směrnice dosáhnout. Dotčené subjekty 
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mají potřebné přímé znalosti a zkušenosti potřebné k posouzení technické proveditelnosti 
veškerých plánovaných opatření a mohou nabídnout důležité informace potřebné pro tvorbu 
účinnějších a dlouhodobých zlepšení energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 216
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Při stanovování požadavků konzultují 
členské státy dotčené subjekty a mohou 
rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a odpovídající konzultace jsou nezbytné. Dotčené subjekty mají potřebné 
přímé znalosti a zkušenosti potřebné k posouzení technické proveditelnosti veškerých 
plánovaných opatření a mohou nabídnout důležité informace potřebné pro tvorbu účinnějších 
a dlouhodobých zlepšení energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 217
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování požadavků mohou členské 
státy rozlišovat mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Při stanovování požadavků členské státy 
rozlišují mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby členské státy při stanovování požadavků rozlišovaly mezi různými typy 
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budov. Budovy mají širokou škálu použití a rozdílné energetické nároky a paušální přístup by 
zde nebyl účinný.

Pozměňovací návrh 218
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby si vlastníci, 
provozovatelé a konstruktéři budov mohli 
svobodně zvolit nákladově optimální 
způsob splnění těchto požadavků. 

Or. en

Odůvodnění

Při plnění požadavků je důležité se zaměřit na celkovou energetickou náročnost budovy a 
nikoli na izolovaná řešení. Členské státy mohou podporovat určité technologie, neměly by je 
však zavádět způsobem, který by omezoval volbu spotřebitele. Pokud by požadavky příliš 
upřednostňovaly konkrétní technologie, mohlo by to mít negativní dopad na zákazníky, kteří 
by mohli odložit své investice.

Pozměňovací návrh 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 
obecné podmínky vnitřního 
mikroklimatického prostředí, aby se 
zamezilo nepříznivým účinkům, např. 
nepřiměřenému větrání, a také místní 
podmínky a určené využití i stáří budovy.

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 
obecné podmínky vnitřního 
mikroklimatického prostředí, aby se 
zamezilo nepříznivým účinkům, např. 
nepřiměřenému větrání, nedostatečnému 
dennímu osvětlení, a také místní podmínky 
a určené využití i stáří budovy. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Paul Rübig, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 
obecné podmínky vnitřního 
mikroklimatického prostředí, aby se 
zamezilo nepříznivým účinkům, např. 
nepřiměřenému větrání, a také místní 
podmínky a určené využití i stáří budovy.

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 
obecné podmínky vnitřního 
mikroklimatického prostředí (teplotu, 
vlhkost a kvalitu vzduchu) a vnitřní i 
venkovní osvětlení, aby se zamezilo 
nepříznivým účinkům, např. 
nepřiměřenému větrání nebo nedostatečně 
naplánovanému osvětlení, a také místní 
podmínky a určené využití i stáří budovy.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto požadavky se pravidelně 
přezkoumávají nejméně jednou za pět let a 
v případě potřeby se aktualizují, aby 
odrážely technický pokrok v sektoru 
budov.

Tyto požadavky se pravidelně 
přezkoumávají a nejméně jednou za pět let 
se aktualizují, aby odrážely technický 
pokrok v sektoru budov.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na energetickou náročnost budov musí být aktualizovány ve snaze využít 
nejlepších dostupných technologií a systémů.
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Pozměňovací návrh 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k 
jejich zvláštní architektonické nebo
historické hodnotě, pokud by splnění 
těchto minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelně 
změnilo jejich povahu nebo vzhled;

a) budovy, včetně budov na venkově, 
úředně chráněné s ohledem na historický 
nebo etnografický zájem jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k 
jejich zvláštní architektonické, historické
nebo estetické hodnotě, pokud by splnění 
těchto minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelně 
změnilo jejich povahu nebo vzhled;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k 
jejich zvláštní architektonické nebo 
historické hodnotě, pokud by splnění 
těchto minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelně 
změnilo jejich povahu nebo vzhled;

a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k 
jejich zvláštní architektonické nebo 
historické hodnotě, pokud by splnění 
tohoto specifického minimálního 
požadavku na energetickou náročnost 
nepřijatelně změnilo jejich povahu nebo 
vzhled;

Or. en

Odůvodnění

Některá zlepšení energetické náročnosti lze na historických budovách provést, aniž by se tím 
nepříznivě narušil charakter budovy.
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Pozměňovací návrh 224
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budovy užívané pro bohoslužby a 
náboženské účely;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené komisí Pozměňovací návrh

b) budovy využívané pro bohoslužby a 
náboženské účely

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Není důvod žádat po členských státech stejné požadavky pro všechny budovy, které jsou 
využívané pro bohoslužby a náboženské účely, neboť do této skupiny mohou patřit i budovy, 
ve kterých bude možné tyto technické požadavky uplatnit. O historických budovách užívaných 
pro bohoslužby a náboženské účely se pojednává níže v dokumentu.

Pozměňovací návrh 226
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budovy užívané pro bohoslužby a 
náboženské účely;

b) objekty pro náboženské bohoslužby;
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Or. pl

Odůvodnění

Zápis je natolik nepřesný, že umožňuje různé výklady. Těmi objekty, které slouží mimo jiné 
náboženským účelům, jsou rovněž modlitební domy, poutní domy, koleje nebo studentské 
domy náboženských škol, stejně jako fary nebo dokonce školy, v nichž probíhá výuka 
náboženství. Mnoho z právě uvedených objektů slouží náboženským skupinám a církvím, aby 
měly příjmy z pronájmu obytných ploch nebo noclehárny, a z tohoto úhlu pohledu se 
vyškrtnutí jeví jako neopodstatněné.

Pozměňovací návrh 227
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dočasné budovy s plánovanou dobou 
užívání dva roky nebo méně, průmyslové 
provozy, dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dočasné budovy s plánovanou dobou 
užívání dva roky nebo méně, průmyslové 
provozy, dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 

c) dočasné budovy s plánovanou dobou 
užívání jeden rok nebo méně, průmyslové 
provozy, dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
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celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;

celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;

Or. en

Odůvodnění

Pouze opravdu dočasné budovy by měly být vyňaty z norem energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 229
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dočasné budovy s plánovanou dobou 
užívání dva roky nebo méně, průmyslové 
provozy, dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;

c) dočasné budovy s plánovanou dobou 
užívání méně než jeden rok, průmyslové 
provozy, dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;

Or. en

Odůvodnění

Pouze dočasné budovy s jednoznačně stanovenou krátkou dobou užívání by měly být vyňaty 
z kritérií energetické náročnosti.

Pozměňovací návrh 230
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obytné budovy, které jsou určeny k 
užívání kratšímu než čtyři měsíce v roce;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 231
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obytné budovy, které jsou určeny k 
užívání kratšímu než čtyři měsíce v roce;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož není možné jednoznačně vyloučit, že tyto čtyři měsíce nebudou spadat do hlavní topné 
nebo chladící sezóny, je toto ustanovení naprosto kontraproduktivní.

Pozměňovací návrh 232
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obytné budovy, které jsou určeny k 
užívání kratšímu než čtyři měsíce v roce;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato kategorie obytných budov často spotřebovává značné množství energie.
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Pozměňovací návrh 233
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) obytné domy postavené před rokem 
1980, do doby provedení generální opravy.

Or. pl

Odůvodnění

Značnou (často převážnou) část bytového fondu obcí v Polsku tvoří budovy postavené před 
rokem 1980. Nutnost připravit pro tyto budovy energetické osvědčení nezávisle na plánech 
opravy způsobuje obcím velké náklady a komplikuje obchod bytovými jednotkami v těchto 
budovách. To se nakonec může stát překážkou při naplňování zákonné povinnosti obcí 
uspokojovat bytové potřeby obecních samospráv.

Pozměňovací návrh 234
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Komisí navrhovaný závazek členských států, že své minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov nejpozději do roku 2017 přizpůsobí „nákladově optimálním úrovním 
minimálních požadavků“, které budou vypočteny dle předem zadaných jednotných početních 
postupů, porušuje zásadu subsidiarity.
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Není zřejmé, že cíl, který nové znění směrnice o budovách sleduje (zlepšení energetické 
účinnosti v oblasti budov), nemůže být členskými státy dostatečně realizován.

Pozměňovací návrh 235
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise by znamenal, že od poloviny roku 2014 by již nesměly být poskytovány pobídky 
na žádné přestavby, které budou nutné např. pro bezbariérovou přestavbu. Právě vzhledem ke 
stárnoucí populaci nepředstavuje tento záměr ani trvalé ani adekvátní řešení.

Pozměňovací návrh 236
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

3. Členské státy neposkytují pobídky na 
stavbu nebo renovaci budov nebo jejich 
částí, které nesplňují minimální požadavky 
na energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

3. Ode dne 30. června 2011 členské státy 
poskytují pobídky na stavbu nebo renovaci 
jen těch budov nebo jejich částí, které 
splňují alespoň minimální požadavky na 
energetickou náročnost podle článku 5
nebo 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

3. Ode dne 30. června 2011 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
energetickou renovaci budov nebo jejich 
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nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

částí, které nesplňují minimální požadavky 
na energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Dle návrhu budou pobídky poskytovány pouze na renovační opatření, jejichž cílem bude 
zároveň splnění standardů energetické náročnosti. Tím budou závažným způsobem ohroženy 
jiné legitimní cíle, např. přizpůsobení stávajících budov potřebám stárnoucí populace. Na 
veřejné nebo soukromé vlastníky budov, kteří budou chtít renovovat, tak budou kladeny příliš 
velké požadavky a lze se obávat, že tyto přemrštěné požadavky možná nakonec povedou 
k tomu, že vlastníci zcela opustí od provádění důležitých renovačních opatření.

Pozměňovací návrh 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nebo 
renovaci budov nebo jejich částí, které 
nesplňují minimální požadavky na 
energetickou náročnost dosahující 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

3. Ode dne 30. června 2014 členské státy 
neposkytují pobídky na stavbu nových
budov nebo jejich částí, které nesplňují 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost dosahující výsledků výpočtu 
podle čl. 5 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pobídky pro renovace by měly být zachovány, neboť v této oblasti se skrývá největší potenciál 
pro zlepšení účinnosti.
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Pozměňovací návrh 241
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ode dne 30. června 2017 členské státy 
při přezkumu svých minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
stanovených v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku zajistí, aby tyto požadavky 
dosahovaly výsledků výpočtu podle čl. 5 
odst. 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Komisí navrhovaný závazek členských států, že své minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov nejpozději do roku 2017 přizpůsobí „nákladově optimálním úrovním 
minimálních požadavků“, které budou vypočteny dle předem zadaných jednotných početních 
postupů, porušuje zásadu subsidiarity.

Není zřejmé, že cíl, který nové znění směrnice o budovách sleduje (zlepšení energetické 
účinnosti v oblasti budov), nemůže být členskými státy dostatečně realizován.

Pozměňovací návrh 242
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ode dne 30. června 2017 členské státy
při přezkumu svých minimálních 
požadavků na energetickou náročnost
stanovených v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku zajistí, aby tyto požadavky
dosahovaly výsledků výpočtu podle čl. 5
odst. 2.

4. Členské státy zajistí, aby minimální 
požadavky na energetickou náročnost
stanovené v souladu s odstavcem 1 tohoto 
článku byly vypočteny podle nákladově 
optimálních úrovní podle požadavků čl. 5.

Or. de
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Odůvodnění

V některých členských státech již existují metody k výpočtu nákladově optimálních úrovní 
minimálních požadavků. Těmto členským státům by zavedením jednotné srovnávací metody 
vznikly značné administrativní výdaje, kdyby jejich platné výpočtové postupy musely být 
konsolidovány s dodatečně stanovenou srovnávací metodou Komise EU. Přínos 
harmonizovaného přístupu ke zlepšení energetické účinnosti je tedy sporný.

Pozměňovací návrh 243
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ode dne 30. června 2017 členské státy 
při přezkumu svých minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
stanovených v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku zajistí, aby tyto požadavky 
dosahovaly výsledků výpočtu podle čl. 5 
odst. 2.

4. Do 30. června 2013 stanoví členské státy 
své minimální požadavky v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku a v souladu 
s článkem 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ode dne 30. června 2017 členské státy 
při přezkumu svých minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
stanovených v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku zajistí, aby tyto požadavky 
dosahovaly výsledků výpočtu podle čl. 5 
odst. 2.

4. Nejpozději 30. června 2014 přezkoumají 
členské státy své minimální požadavky na 
energetickou náročnost stanovené v 
souladu s odstavcem 1 tohoto článku a 
zajistí, aby tyto požadavky dosahovaly 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s článkem 9 a celým postupem optimalizace nákladů.

Pozměňovací návrh 245
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ode dne 30. června 2017, členské státy 
při přezkumu svých minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
stanovených v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku zajistí, aby tyto požadavky 
dosahovaly výsledků výpočtu podle čl. 5 
odst. 2.

4. Ode dne 30. června 2014 přezkoumají 
členské státy své minimální požadavky na 
energetickou náročnost stanovené v 
souladu s odstavcem 1 tohoto článku a 
zajistí, aby tyto požadavky dosahovaly 
výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy poskytnou podporu a 
technické poradenství pro budovy nebo 
historická centra s cílem umožnit 
provedení specifických programů pro 
úpravu energetické účinnosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Systémy pro výrobu energie a opatření 
týkající se izolace u budov umístěných 
v historických centrech podléhá posouzení 
vizuálního dopadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Markus Ferber

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací metoda 
rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní požadavků na 
energetickou náročnost budov nebo jejich 
částí. Srovnávací metoda rozlišuje mezi 
novými a stávajícími budovami a mezi 
různými druhy budov.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 
jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně požadavků na 
energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 
jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

Komisi oznámí veškeré vstupní údaje a Komisi oznámí veškeré vstupní údaje a 
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předpoklady použité k těmto výpočtům a 
rovněž veškeré výsledky výpočtů. Zprávu 
lze zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES. Členské státy předloží tyto 
zprávy Komisi každé tři roky. První zpráva 
se předloží nejpozději do 30. června 2011.

předpoklady použité k těmto výpočtům a 
rovněž veškeré výsledky výpočtů. Zprávu 
lze zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES. Členské státy předloží tyto 
zprávy Komisi každé tři roky. První zpráva 
se předloží nejpozději do 30. června 2011.

3. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost.

3. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní požadavků na 
energetickou náročnost

Or. de

Odůvodnění

Komisí navrhovaný závazek členských států, že své minimální požadavky na energetickou 
náročnost budov nejpozději do roku 2017 přizpůsobí „nákladově optimálním úrovním 
minimálních požadavků“, které budou vypočteny dle předem zadaných jednotných početních 
postupů, porušuje zásadu subsidiarity.

Není zřejmé, že cíl, který nové znění směrnice o budovách sleduje (zlepšení energetické 
účinnosti v oblasti budov), nemůže být členskými státy dostatečně realizován.

Pozměňovací návrh 249
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací 
metoda rozlišuje mezi novými a 
stávajícími budovami a mezi různými 
druhy budov.

1. Členské státy budou uplatňovat 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí v souladu 
s obecným rámcem stanoveným v příloze 
III a. Tato metoda výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí zahrnuje příslušné 
evropské normy.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
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doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Stávající přístup spočívající ve vytvoření příslušné metody do 31. prosince 2010 je 
nedostatečný, protože k 31. prosinci 2010 už bude v platnosti vlastní směrnice. Tato metoda 
výpočtu nákladově optimálních úrovní by měla být stanovena před přijetím směrnice Radou a 
Parlamentem. Tato metoda by měla využívat stávající evropské normy (CEN).

Pozměňovací návrh 250
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací 
metoda rozlišuje mezi novými a 
stávajícími budovami a mezi různými 
druhy budov.

1. Členské státy budou uplatňovat 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí v souladu 
s obecným rámcem stanoveným v příloze 
III a. Tato metoda výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí zahrnuje příslušné 
evropské normy.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Stávající přístup spočívající ve vytvoření příslušné metody do 31. prosince 2010 je 
nedostatečný, protože k 31. prosinci 2010 už bude v platnosti samoská směrnice. Tato metoda 
výpočtu nákladově optimálních úrovní by měla být stanovena před přijetím směrnice Radou a 
Parlamentem. Tato metoda by měla využívat stávající evropské normy (CEN).
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Pozměňovací návrh 251
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací 
metoda rozlišuje mezi novými a 
stávajícími budovami a mezi různými 
druhy budov.

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
pokyny k výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost budov nebo jejich 
částí. Pokyny rozlišují mezi novými a 
stávajícími budovami a mezi různými 
druhy budov.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech již existují metody k výpočtu nákladově optimálních úrovní 
minimálních požadavků. Těmto členským státům by zavedením jednotné srovnávací metody 
vznikly značné administrativní výdaje, kdyby jejich platné výpočtové postupy musely být 
konsolidovány s dodatečně stanovenou srovnávací metodou Komise EU. Přínos 
harmonizovaného přístupu ke zlepšení energetické účinnosti je tedy sporný.

Pozměňovací návrh 252
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 

1. Do 31. prosince 2010 členské státy 
vypracují srovnávací metodu výpočtu 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
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požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací metoda 
rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací metoda 
rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov a 
dále mezi budovami užívanými jejich 
vlastníky a budovami pronajímanými.

Or. de

Odůvodnění

Musí být dodržena zásada subsidarity. Dále musí být zohledněny pronajímané bytové 
prostory, rovné zacházení by zde pro realizaci energeticky úsporných opatření mohlo být 
dokonce překážkou – to nemůže být smyslem směrnice!

Pozměňovací návrh 253
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 
srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací metoda 
rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

1. Do 31. prosince 2009 Komise vypracuje
společnou metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací metoda 
rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov a 
klimatickými pásmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2010 Komise vypracuje 1. Do 30. června 2010 Komise vypracuje 
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srovnávací metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Srovnávací
metoda rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

jednotnou metodu výpočtu nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost 
budov nebo jejich částí. Tato metoda 
rozlišuje mezi novými a stávajícími 
budovami a mezi různými druhy budov.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu využití moderních technologií a úspor z rozsahu v rámci těchto technologií musí mít 
EPBD dvojí právní základ. Stávající EPBD umožňuje jednotlivým trhům v Evropě, které 
používají rozdílné metody výpočtu a rozdílné kontrolní požadavky, zakázat výrobcům uvádět 
výrobky na trh EU. Je proto zapotřebí zavedení celoevropské metody výpočtu s objektivními 
proměnnými, které zohlední regionální klimatické rozdíly založené na jednotném trhu (článek 
95).

Pozměňovací návrh 255
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2. Před 
přijetím dalších doplňujících opatření by 
měly být konzultovány orgány veřejné 
správy a další dotčené subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a odpovídající konzultace jsou nezbytné k zajištění vedoucí úlohy veřejného 
sektoru, které by chtěla navrhovaná přepracovaná směrnice dosáhnout. Dotčené subjekty 
mají potřebné přímé znalosti a zkušenosti potřebné k posouzení technické proveditelnosti 
veškerých plánovaných opatření a mohou nabídnout důležité informace potřebné pro tvorbu 
účinnějších a dlouhodobých zlepšení energetické náročnosti budov.
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Pozměňovací návrh 256
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 19 odst. 2. Před 
přijetím dalších doplňujících opatření by 
měly být konzultovány dotčené subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a odpovídající konzultace jsou nezbytné k zajištění vedoucí úlohy veřejného 
sektoru, které by chtěla navrhovaná přepracovaná směrnice dosáhnout. Dotčené subjekty 
mají potřebné přímé znalosti a zkušenosti potřebné k posouzení technické proveditelnosti 
veškerých plánovaných opatření a mohou nabídnout důležité informace potřebné pro tvorbu 
účinnějších a dlouhodobých zlepšení energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 257
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovení těchto opatření konzultuje 
Komise dotčené subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby Komise při tvorbě této metody konzultovala příslušné dotčené subjekty a 
postupovala transparentně.
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Pozměňovací návrh 258
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 
jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost s ohledem na 
pokyny uvedené v odstavci 1 a příslušné 
parametry, jako jsou klimatické podmínky, 
a srovnají výsledky tohoto výpočtu s 
minimálními požadavky na energetickou 
náročnost, které stanovily.

Komisi oznámí veškeré vstupní údaje a 
předpoklady použité k těmto výpočtům a 
rovněž veškeré výsledky výpočtů. Zprávu 
lze zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES. Členské státy předloží tyto 
zprávy Komisi každé tři roky. První zpráva 
se předloží nejpozději do 30. června 2011.

Komisi oznámí veškeré vstupní údaje a 
předpoklady použité k těmto výpočtům a 
rovněž metodu použitou pro tyto výpočty a
veškeré její výsledky. Zprávu lze zahrnout 
do akčních plánů energetické účinnosti 
podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 
Členské státy předloží tyto zprávy Komisi 
každé tři roky. První zpráva se předloží 
nejpozději do 30. června 2011.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech již existují metody k výpočtu nákladově optimálních úrovní 
minimálních požadavků. Těmto členským státům by zavedením jednotné srovnávací metody 
vznikly značné administrativní výdaje, kdyby jejich platné výpočtové postupy musely být 
konsolidovány s dodatečně stanovenou srovnávací metodou Komise EU. Přínos 
harmonizovaného přístupu ke zlepšení energetické účinnosti je tedy sporný.
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Pozměňovací návrh 259
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 
jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

2. Do 30. června 2011 členské státy
přijmou a začnou uplatňovat metody 
vypracované v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 
jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými vnitrostátními 
nebo regionálními parametry, které budou 
sjednány mezi dvěma nebo více členskými 
státy, jako jsou klimatické podmínky, a 
srovnají výsledky tohoto výpočtu s 
minimálními požadavky na energetickou 
náročnost, které stanovily.

Or. de

Odůvodnění

Musí být dodržena zásada subsidarity. Též nelze vyloučit, že se dva nebo více členských států 
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shodnou na společných parametrech.

Pozměňovací návrh 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 
jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
jednotné metody vypracované v souladu s 
odstavcem 1 a příslušnými parametry, jako 
jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu využití moderních technologií a úspor z rozsahu v rámci těchto technologií musí mít 
EPBD dvojí právní základ. Stávající EPBD umožňuje jednotlivým trhům v Evropě, které 
používají rozdílné metody výpočtu a rozdílné kontrolní požadavky, zakázat výrobcům uvádět 
výrobky na trh EU. Je proto zapotřebí zavedení celoevropské metody výpočtu s objektivními 
proměnnými, které zohlední regionální klimatické rozdíly založené na jednotném trhu (článek 
95).

Pozměňovací návrh 262
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
srovnávací metody vypracované v souladu 
s odstavcem 1 a příslušnými parametry, 

2. Členské státy vypočítají nákladově 
optimální úrovně minimálních požadavků 
na energetickou náročnost za použití 
jednotné metody vypracované v souladu s 
odstavcem 1. Respektují požadavky na 
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jako jsou klimatické podmínky, a srovnají 
výsledky tohoto výpočtu s minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, 
které stanovily.

osvětlení stanovené evropskými normami 
CEN: EN 12464-1 a EN 15193.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi oznámí veškeré vstupní údaje a 
předpoklady použité k těmto výpočtům a 
rovněž veškeré výsledky výpočtů. Zprávu 
lze zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES. Členské státy předloží tyto 
zprávy Komisi každé tři roky. První zpráva 
se předloží nejpozději do 30. června 2011.

Komisi oznámí veškeré vstupní údaje a 
předpoklady použité k těmto výpočtům a 
rovněž veškeré výsledky výpočtů. Zpráva 
tvoří součást akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES. Členské státy předloží tyto 
zprávy Komisi každé tři roky. První zpráva 
se předloží nejpozději do 30. června 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost.

3. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států při uplatňování tohoto 
článku.

Or. en



PE421.132v02-00 34/105 AM\772875CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 265
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost.

3. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost, 
včetně veškerých vstupních údajů a 
předpokladů předložených členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nové budovy splňovaly minimální
požadavky na energetickou náročnost 
stanovené v souladu s článkem 4.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nové budovy splňovaly požadavky na 
energetickou náročnost stanovené v 
souladu s články 4 a 9.

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost 
následujících alternativních systémů:
a) místních systémů dodávky energie 
využívajících obnovitelné zdroje energie;
b) kombinované výroby tepla a elektřiny;
c) dálkového nebo blokového vytápění 
nebo chlazení, pokud je k dispozici;
d) tepelných čerpadel.
2. Členské státy zajistí, aby analýza 
alternativních systémů podle odstavce 1 
byla transparentním způsobem doložena v 
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žádosti o stavební povolení nebo o 
konečné schválení stavebních prací 
budovy.

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek na další administrativní zatížení členských států nepředstavuje výrazný 
přínos a pozdrží stavbu nových energeticky účinných budov.

Pozměňovací návrh 267
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nové budovy splňovaly minimální 
požadavky na energetickou náročnost 
stanovené v souladu s článkem 4.

1. Členské státy přiznají prioritu 
energetické účinnosti a přijmou nezbytná 
opatření, aby nové budovy splňovaly 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené v souladu s článkem 
4.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nové budovy splňovaly minimální 
požadavky na energetickou náročnost 
stanovené v souladu s článkem 4.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby nové budovy splňovaly minimální 
požadavky na energetickou náročnost 
stanovené v souladu s článkem 4 a aby 
byly postupně všechny nové budovy 
stavěny v souladu s článkem 9.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud budou veškeré nové budovy stavěny tak, aby jejich emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie byly nízké nebo nulové, přispěje to k větší účinnosti energetické náročnosti 
budov.

Pozměňovací návrh 269
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost 
následujících alternativních systémů:

Členské státy rovněž zajistí, aby před 
zahájením výstavby byly posouzeny a vzaty 
v úvahu následující alternativní systémy:

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících 
alternativních systémů:

U nových budov – bez ohledu na jejich 
velikost – zajistí členské státy, aby před 
zahájením výstavby byla posouzena a vzata 
v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících 
alternativních systémů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících
alternativních systémů:

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost alternativních 
systémů, včetně např.:

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících 
alternativních systémů:

U nových budov s celkovou užitnou 
plochou nad 250 m2 zajistí členské státy, 
aby před zahájením výstavby byla 
posouzena a vzata v úvahu technická, 
environmentální a ekonomická 
proveditelnost následujících alternativních 
systémů:

Or. en

Odůvodnění

Úplné odstranění výjimky pro malé budovy by téměř znemožnilo místním orgánům dodržet 
požadavky směrnice s ohledem na jejich stávající finanční a technické možnosti. Pozměňovací 
návrh proto nabízí kompromis. 
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Pozměňovací návrh 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících
alternativních systémů:

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost vysoce 
účinných alternativních systémů v souladu 
se zásadou, že nejprve je třeba zajistit, aby 
se potřeba vytápění a chlazení omezila na 
nejnižší možnou úroveň. Tyto alternativní 
systémy mohou např. zahrnovat:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité uvědomit si úplný potenciál alternativních systémů pro dodávky energie 
v budovách, protože tyto budovy budou stát mnoho let. Je to však mrhání prostředky, pokud se 
nejprve nezajistí, aby

1) poptávka po energiích byla co nejvíce snížena pomocí kritérií nákladově optimální úrovně 
tato zásada by navíc měla být uplatňována vždy, když se určuje míra potřeby energetických 
dodávek; a 

2) byly stanoveny požadavky vysoké účinnosti, jak to stanoví nedávno přijatá směrnice o 
obnovitelných zdrojích.

Pozměňovací návrh 274
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících 

U nových budov členské státy vyžadují 
stanovení minimálních úrovní energie, 
spotřebované v budovách, pocházející 
z obnovitelných zdrojů a zajistí, aby před 
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alternativních systémů: zahájením výstavby byla posouzena a vzata 
v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících 
alternativních systémů:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s novou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie.

Pozměňovací návrh 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 - úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících
alternativních systémů:

U nových budov zajistí členské státy, aby 
před zahájením výstavby byla posouzena a 
vzata v úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost a 
funkčnost následujících  alternativních 
stavebních technik:

Or. it

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zajistit a pobízet energetickou účinnost budov bez technických 
omezení.

Pozměňovací návrh 276
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místních systémů dodávky energie 
využívajících obnovitelné zdroje energie;

a) místních systémů dodávky energie 
využívajících energii z obnovitelných 
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zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) místních systémů dodávky energie
využívajících obnovitelné zdroje energie;

a) technických systémů využívajících 
obnovitelné zdroje energie;

Or. it

Odůvodnění

Cílem této směrnice je zajistit a pobízet energetickou účinnost budov bez technických 
omezení.

Pozměňovací návrh 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kombinované výroby tepla a elektřiny; b) kombinované výroby tepla a elektřiny a 
mikrokogenerace;

Or. it

Odůvodnění

Komise navrhuje využívání kogeneračních systémů pro nové budovy, nezmiňuje nicméně 
zavedení těchto systémů pro budovy stávající. Mikrokogenerace by přitom mohla být účinným 
systémem při energetickém přehodnocování jednotlivých budov v zájmu dosažení cílů snížení 
emisí CO2 a spotřebované elektrické energie ze sítě.
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Pozměňovací návrh 279
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dálkového nebo blokového vytápění 
nebo chlazení, pokud je k dispozici;

c) dálkového nebo blokového vytápění 
nebo chlazení, pokud je k dispozici, 
zejména pokud zcela nebo zčásti využívá 
obnovitelné zdroje energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené komisí Pozměňovací návrh

ca) slunečních krytů, které mohou být 
použity v případě potřeby ke zmírnění 
chlazení;

Or. fi

Pozměňovací návrh 281
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) tepelných čerpadel. d) tepelných čerpadel v souladu se 
směrnicí 2009/.../ES o podpoře a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) tepelných čerpadel. d) tepelných čerpadel, která odpovídají 
sezónním výkonnostním faktorům a 
kritériím stanoveným ve směrnici 
2009/.../ES o podpoře užívání energie z 
obnovitelných zdrojů.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit soulad se směrnicí o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 283
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) izolační systémy

Or. fr

Odůvodnění

Izolační systémy přispívají k energetické náročnosti budov. Umožňují významné úspory ve 
využívání primární energie a snížení emisí CO2. Pro výstavbu nových budov odpovídajících 
nejvyšším tepelným normám vyvíjí odvětví nové, stále výkonnější produkty, které by měly být 
prověřeny. Pro lepší efektivnost a budoucí využívání musí být celý technický systém budovy již 
od koncepce navržen s ohledem na izolační systém budovy. 
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Pozměňovací návrh 284
Riitta Myller

Návrh směrnice
 Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené komisí Pozměňovací návrh

da) podomácku vyrobených z 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. fi

Pozměňovací návrh 285
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zařízení IKT pro účely sledování a 
kontroly.

Or. en

Odůvodnění

IKT sledovací zařízení může významně přispět k přesnému vyhodnocení energetické 
náročnosti elektrických spotřebičů a zařízení.

Pozměňovací návrh 286
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) větracích jednotek s rekuperací tepla.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly brát v úvahu účinné technologie s rychlou návratností. „Větrací 
jednotkou s rekuperací tepla“ se rozumí centralizovaný nebo decentralizovaný systém 
proudění vzduchu využívající tepelné výměníky k přenosu energie z odsávaného vzduchu na 
vzduch nasávaný. U 150 m2 v dánském klimatu činí při použití větrání s rekuperací tepla 
roční čistá úspora energie přibližně 5,500 kWh primární energie. To odpovídá přibližně 43 % 
průměrné spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče písmene d), členské státy se 
zavazují, že usnadní rozšíření a použití 
tepelných čerpadel tak, že zjednoduší 
řízení pro vydání povolení k ražení studen 
a že stanoví povodí a úroveň vodních 
toků, kterých se vypouštěná voda dotkne, 
a jejich kapacitu pro klimatizační systémy 
s tepelnými pumpami na vodní pohon.
Dále členské státy poskytnou příspěvek na 
ražení studní nebo tento úkon zahrnou do 
prací v rámci urbanizace.

Or. it

Odůvodnění

Komise navrhuje využívání kogeneračních systémů pro nové budovy, nezmiňuje nicméně 
zavedení těchto systémů pro budovy stávající. Mikrokogenerace by přitom mohla být účinným 
systémem při energetickém přehodnocování jednotlivých budov v zájmu dosažení cílů snížení 
emisí CO2 a spotřebované elektrické energie ze sítě.
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Pozměňovací návrh 288
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit alespoň minimální 
požadavky na energetickou náročnost v 
souladu s články 4 a 9. Požadavky se 
stanoví pro renovované systémy nebo 
části, pokud jsou modernizovány nebo 
nahrazovány, a v případě rozsáhlé 
renovace pro renovovanou budovu jako 
celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Alyn Smith

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov s celkovou užitnou 
podlahovou plochou nad 250 m2, u 
kterých probíhá větší renovace, snížila 
energetická náročnost s cílem splnit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost, pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
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jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Or. en

Odůvodnění

Úplné odstranění výjimky pro malé budovy by téměř znemožnilo místním orgánům dodržet 
požadavky směrnice s ohledem na jejich stávající finanční a technické možnosti. Pozměňovací 
návrh proto nabízí kompromis.

Pozměňovací návrh 290
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, nebo u stavebních prvků, 
včetně prvků stavebního pláště a 
technických systémů v budovách nebo 
jejich částí, které jsou modernizovány 
nebo nahrazovány, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost. 
Členské státy určí tyto minimální 
požadavky na energetickou náročnost v 
souladu s článkem 4. Požadavky se stanoví 
jak pro renovované systémy a prvky,
pokud jsou modernizovány nebo 
nahrazovány, tak pro renovovanou 
budovu jako celek u větších renovací.

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s článkem 6 byly v případě větších 
renovací zohledněny a vzaty v úvahu tyto 
alternativní systémy:
a) místní systémy dodávky energie 
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využívající obnovitelné zdroje energie;
b) kombinovaná výroba tepla a elektřiny;
c) dálkové nebo blokové otopné a chladicí 
soustavy, pokud jsou k dispozici, zejména 
pokud zcela nebo zčásti využívají 
obnovitelné zdroje energie;
d) tepelná čerpadla v souladu se směrnicí 
2009/.../ES o podpoře a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Justification

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Pozměňovací návrh 291
Anni Podimata

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby u budov, u kterých probíhá větší 
renovace, museli projektanti na stavbě 
využívat minimální úroveň energie 
z obnovitelných zdrojů a aby se snížila 
energetická náročnost těchto budov s cílem 
splnit minimální požadavky na 
energetickou náročnost, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné. Členské státy určí tyto 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost v souladu s článkem 4. 
Požadavky mohou být stanoveny buď pro 
renovovanou budovu jako celek, nebo pro 
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snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

renovované systémy nebo prvky, pokud 
jsou součástí renovace prováděné po 
vymezenou dobu s cílem snížit celkovou 
energetickou náročnost budovy nebo jejích 
částí.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh.

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická náročnost 
s cílem splnit minimální požadavky na 
energetickou náročnost, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné. Členské státy určí  tyto 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost v souladu s článkem 4. Požadavky 
mohou být stanoveny buď pro renovovanou 
budovu jako celek, nebo jen pro renovované 
systémy nebo prvky, pokud jsou součástí 
renovace prováděné po vymezenou dobu s 
cílem snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí..

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
renovace, snížila energetická náročnost s 
cílem splnit minimální požadavky na 
energetickou náročnost, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné. Členské státy určí  tyto 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost v souladu s článkem 4. Požadavky 
budou stanoveny pro renovovanou budovu 
jako celek a pro renovované technické 
systémy budovy a prvky obvodového pláště 
budovy, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po dobu maximálně pěti let s 
cílem snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění co nejúčinnější energetické náročnosti je třeba brát v úvahu jednotlivé prvky 
budovy. Je to jediný způsob, jak zajistit obecnou energetickou náročnost budovy v případě 
částečných rekonstrukcí nebo nahrazování jednotlivých prvků v rámci celkové renovace. 
Velmi výkonné technické systémy ve špatně izolované budově nemají z environmentálního a 
ekonomického hlediska smysl. 
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Pozměňovací návrh 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky se stanoví pro 
renovovanou budovu jako celek a pro 
renovované technické systémy a prvky
stavebního pláště budovy, pokud jsou 
součástí renovace prováděné po 
vymezenou dobu s cílem snížit celkovou 
energetickou náročnost budovy nebo jejích 
částí.

Or. en

Odůvodnění

Je stejně tak důležité zajistit, aby minimální požadavky na energetickou náročnost splňovaly i 
prvky stavebního pláště jednotlivých budov. Vysoce účinné technické systémy ve špatně 
izolované budově nemají smysl ani z ekologického ani z hospodářského hlediska. Požadavky 
energetické náročnosti pro integrovanou energetickou náročnost budovy jako celku a její 
části stanoví články 1, 3 a 4 a příloha I. Prvky stavebního pláště jsou obsaženy v pojmu 
„jejich částí“, musejí však být stanoveny jednoznačněji a výslovně.
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Pozměňovací návrh 294
Paul Rübig

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí. 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov – bez ohledu na 
jejich velikost – u kterých probíhá větší 
renovace, snížila energetická náročnost s 
cílem splnit minimální požadavky na 
energetickou náročnost, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné. Členské státy určí tyto 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost v souladu s článkem 4. 
Požadavky mohou být stanoveny buď pro 
renovovanou budovu jako celek, nebo pro 
renovované systémy nebo prvky, pokud 
jsou součástí renovace prováděné po 
vymezenou dobu s cílem snížit celkovou 
energetickou náročnost budovy nebo jejích 
částí.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
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stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

stanoveny pro renovovanou budovu jako 
celek a pro renovované systémy a prvky
stavebního pláště budov, pokud jsou 
součástí renovace prováděné po 
vymezenou dobu s cílem snížit celkovou 
energetickou náročnost budovy nebo jejích 
částí.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí rovněž stanovit minimální požadavky na energetickou náročnost pro 
stavební pláště budov a technické systémy s cílem zajistit, aby se modernizace stala 
příležitostí ke zlepšení energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí. Členské státy a 
Komise podporují výzkum izolačních 
materiálů, oken a dveří s cílem zajistit, 
aby byly v souladu s potřebami estetického 
dědictví budov.



PE421.132v02-00 52/105 AM\772875CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Edit Herczog

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy nebo jejích částí.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace, snížila energetická 
náročnost s cílem splnit minimální 
požadavky na energetickou náročnost, 
pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
určí tyto minimální požadavky na 
energetickou náročnost v souladu s 
článkem 4. Požadavky mohou být 
stanoveny buď pro renovovanou budovu 
jako celek, nebo pro renovované systémy 
nebo prvky, pokud jsou součástí renovace 
prováděné po vymezenou dobu s cílem 
snížit celkovou energetickou náročnost 
budovy.

Or. en

Odůvodnění

Použití této věty v současné směrnici EPBD už způsobuje problémy. Cílem je optimalizace 
celkové energetické náročnosti budov, čehož lze dosáhnout pouze celostním přístupem. Není 
proto rozdíl mezi novými a stávajícími budovami, u kterých probíhá větší renovace.

Pozměňovací návrh 298
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2015 
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byla při plánování větší renovace vzata v 
úvahu technická, environmentální a 
ekonomická proveditelnost následujících 
alternativních systémů:
a) místních systémů dodávky energie 
využívajících obnovitelné zdroje energie;
b) kombinované výroby tepla a elektřiny;
c) dálkového nebo blokového vytápění 
nebo chlazení, pokud je k dispozici;
d) tepelných čerpadel;
e) větracích jednotek s rekuperací tepla.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly brát v úvahu účinné technologie s rychlou návratností. U 150 m2

v dánském klimatu činí při použití větrání s rekuperací tepla roční čistá úspora energie 
přibližně 5,500 kWh primární energie. To odpovídá přibližně 43 % průměrné spotřeby 
energie.

Pozměňovací návrh 299
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou potřebné 
prostředky, které zajistí, že stávající 
budovy, jejichž obyvatelé splňují kritéria 
energetické chudoby domácnosti, budou 
splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost podle článku 4.

Or. en

Justification

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
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term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:

– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.

– Low income.

– High energy prices.

Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Pozměňovací návrh 300
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ke splnění minimálních požadavků na 
energetickou náročnost mohou být při 
modernizaci budovy využity odpovídající 
otopné a chladicí systémy využívající 
obnovitelné zdroje energie, pokud 
nemohou být tyto požadavky splněny 
jinými prostředky podle odstavce 1, které 
jsou technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné.

Or. en

Odůvodnění

Pokud nelze splnit minimální požadavky na energetickou náročnost prostřednictvím 
technicky, funkčně a ekonomicky proveditelných opatření stanovených v odstavci 1, mohou 
být v budově použity otopné a chladicí systémy z obnovitelných zdrojů energie stanovené ve 
směrnici o obnovitelných zdrojích energie, kterou přijal na plenárním zasedání Evropský 
parlament 17. prosince 2008.

V Dánsku může odpovídající použití obnovitelných technologií – jako např. tepelná čerpadla 
a dálkové vytápění – umožnit méně energeticky účinným budovám splnit minimální požadavky 
na energetickou náročnost.
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Pozměňovací návrh 301
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické systémy budovy Technické systémy a prvky budovy 
1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou náročnost s 
ohledem na technické systémy, které jsou 
instalovány v budovách. Stanoví se 
požadavky na nové technické systémy 
budovy a jejich části, jejich výměnu a 
modernizaci.

1. Členské státy stanoví nákladově 
optimální minimální požadavky na 
energetickou náročnost s ohledem na 
technické systémy, které jsou instalovány v 
budovách a v prvcích budov. Stanoví se 
požadavky na nové technické systémy 
budovy a prvků budov a jejich části, jejich 
výměnu a modernizaci.

Tyto požadavky se zejména vztahují na 
následující prvky:

Tyto požadavky se zejména, nikoli však 
výhradně, vztahují na následující prvky:

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách;

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách, včetně dálkové nebo blokové 
otopné a chladicí soustavy;

b) ohřívače vody v systémech ohřívání 
vody;

b) ohřívače vody v systémech ohřívání 
vody;

c) ústřední klimatizační jednotku nebo 
chladicí zařízení v klimatizačních 
systémech.

c) ústřední klimatizační jednotku nebo 
chladicí zařízení v klimatizačních 
systémech;

ca) instalované osvětlení;
cb) prvky budov podle čl. 2 odst. 5  

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 
být v souladu s právními předpisy 
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole 
technického systému budovy. Tyto
požadavky zejména zajistí, aby bylo 
dosaženo správného hydraulického 
vyregulování teplovodních otopných 
soustav a aby byla pro instalaci použita 
příslušná velikost a typ výrobku s ohledem 
na zamýšlené použití technického systému 

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 
být v souladu s veškerými právními 
předpisy použitelnými na výrobek nebo 
výrobky, ze kterých se systém a prvky 
budov skládají, a musí se zakládat na 
správné instalaci výrobku nebo výrobků a 
příslušné úpravě a kontrole technického 
systému budovy. U technického systému 
budovy tyto požadavky zejména zajistí, aby 
bylo dosaženo správného hydraulického 
vyregulování teplovodních otopných 
soustav a aby byla pro instalaci použita 
příslušná velikost a typ výrobku s ohledem 
na zamýšlené použití technického systému 
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budovy. budovy.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou náročnost s 
ohledem na technické systémy, které jsou 
instalovány v budovách. Stanoví se 
požadavky na nové technické systémy 
budovy a jejich části, jejich výměnu a 
modernizaci.

1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou náročnost s 
ohledem na technické systémy, které jsou 
instalovány v budovách. Tyto požadavky 
jsou v souladu s platnými právními 
předpisy Společenství a zejména se 
vztahují na následující prvky:

Tyto požadavky se zejména vztahují na 
následující prvky:

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2002/91/ES nevyžaduje od členských států, aby stanovily konkrétní požadavky na 
účinnost výrobků, neboť ty již řeší odpovídající právní úprava (směrnice o uvádění spotřeby 
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích, směrnice o požadavcích na účinnost nových 
teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, směrnice o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, …). Převládá však názor, že znění 
směrnice  EPBD může vybízet členské státy, aby zvážily stanovení přísnějších požadavků 
během instalace za předpokladu, že jejich uplatňování bude vázáno na posouzení jejich 
technické, funkční a hospodářské proveditelnosti.
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Pozměňovací návrh 303
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou náročnost s 
ohledem na technické systémy, které jsou 
instalovány v budovách. Stanoví se 
požadavky na nové technické systémy 
budovy a jejich části, jejich výměnu a 
modernizaci.

Členské státy stanoví minimální požadavky 
na energetickou náročnost a na 
zprovoznění s ohledem na technické 
systémy, které jsou instalovány v 
budovách. Stanoví se požadavky na nové 
technické systémy budovy a jejich části, 
jejich výměnu a modernizaci.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být stanoveny i minimální požadavky na zprovoznění technických zařízení, aby bylo 
zajištěno, že zařízení budou řádně nastavena, a aby mohl být využit plný potenciál energetické 
úspory všech technických zařízení.

Pozměňovací návrh 304
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou náročnost s 
ohledem na technické systémy, které jsou 
instalovány v budovách. Stanoví se 
požadavky na nové technické systémy 
budovy a jejich části, jejich výměnu a 
modernizaci.

1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou náročnost a na 
zprovoznění s ohledem na technické 
systémy, které jsou instalovány v 
budovách. Stanoví se požadavky na nová
provozně technická zařízení, technické 
systémy budovy a jejich části, jejich 
výměnu a modernizaci.

Or. de
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Odůvodnění

Změny zajistí též řádné nastavení zařízení. Další srovnatelně výhodnou možnost úspory 
energie představuje izolace potrubí.

Pozměňovací návrh 305
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách;

a) kotle, jiné zdroje nebo výměníky tepla v 
otopných soustavách;

Or. pl

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se týká upřesnění specifikace technických systémů.

Pozměňovací návrh 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách;

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách, včetně dálkových nebo 
blokových otopných a chladicích soustav;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2002/91/ES nevyžaduje od členských států, aby stanovily konkrétní požadavky na 
účinnost výrobků, neboť ty již řeší odpovídající právní úprava (směrnice o uvádění spotřeby 
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích, směrnice o požadavcích na účinnost nových 
teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, směrnice o stanovení rámce pro určení 
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požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, …). Převládá však názor, že znění 
směrnice EPBD může vybízet členské státy, aby zvážily stanovení přísnějších požadavků 
během instalace za předpokladu, že jejich uplatňování bude vázáno na posouzení jejich 
technické, funkční a hospodářské proveditelnosti.

Pozměňovací návrh 307
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potrubí.

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) osvětlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl 8 – odst. 1 – písm c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) ventilační systémy společně s 
rekuperátory tepla a tepelnými čerpadly.

Or. pl
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh se týká upřesnění specifikace technických systémů.

Pozměňovací návrh 310
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potrubí.

Or. de

Odůvodnění

Změny zajistí též řádné nastavení zařízení. Další srovnatelně výhodnou možnost úspory 
energie představuje izolace potrubí.

Pozměňovací návrh 311
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené komisí Pozměňovací návrh

ca) osvětlovací systémy.
. 

Or. fi
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Pozměňovací návrh 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky mohou být stanoveny pro nové 
technické systémy v budovách a jejich 
části a pro jejich nahrazování a 
modernizaci, pokud je jejich uplatňování z 
technického, funkčního a hospodářského 
hlediska proveditelné. Za tímto účelem je 
třeba zohlednit alespoň následující 
hlediska:
– technické překážky (např. závažné 
problémy s instalací nebo neslučitelnost 
jednotlivých technologií);
– hospodářské činitele (např. neúměrně 
vysoké náklady na instalaci, za 
hospodárných podmínek nedostupné 
dodávky energie);
– politické činitele (např. podpora 
jednoho konkrétního druhu energie).

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2002/91/ES nevyžaduje od členských států, aby stanovily konkrétní požadavky na 
účinnost výrobků, neboť ty již řeší odpovídající právní úprava (směrnice o uvádění spotřeby 
energie a jiných zdrojů na energetických štítcích, směrnice o požadavcích na účinnost nových 
teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, směrnice o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, …). Převládá však názor, že znění 
směrnice EPBD může vybízet členské státy, aby zvážily stanovení přísnějších požadavků 
během instalace za předpokladu, že jejich uplatňování bude vázáno na posouzení jejich 
technické, funkční a hospodářské proveditelnosti.
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Pozměňovací návrh 313
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky mohou být stanoveny pro nové 
technické systémy v budovách a jejich 
části a pro jejich nahrazování a 
modernizaci, pokud je jejich uplatňování z 
technického, funkčního a hospodářského 
hlediska proveditelné. Za tímto účelem je 
třeba zohlednit alespoň následující 
hlediska:
– technické překážky (např. závažné 
problémy s instalací nebo neslučitelnost 
jednotlivých technologií);
– hospodářské činitele (např. neúměrně 
vysoké náklady na instalaci, za 
hospodárných podmínek nedostupné 
dodávky energie);
– politické činitele (např. podpora 
jednoho konkrétního druhu energie).

Or. en

Odůvodnění

Požadavky mohou být stanoveny pro nové technické systémy v budovách a jejich části a pro 
jejich nahrazování a modernizaci, pokud je jejich uplatňování z technického, funkčního a
hospodářského hlediska proveditelné.

Pozměňovací návrh 314
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 



AM\772875CS.doc 63/105 PE421.132v02-00

CS

být v souladu s právními předpisy 
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole
technického systému budovy. Tyto 
požadavky zejména zajistí, aby bylo 
dosaženo správného hydraulického 
vyregulování teplovodních otopných 
soustav a aby byla pro instalaci použita 
příslušná velikost a typ výrobku s ohledem 
na zamýšlené použití technického systému 
budovy.

být v souladu s právními předpisy 
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole 
technického systému budovy. Tyto 
požadavky zejména zajistí, aby byla 
technická zařízení při uvedení do provozu 
řádně nastavena, aby bylo dosaženo 
správného hydraulického vyregulování 
teplovodních otopných soustav a aby byla 
pro instalaci použita příslušná velikost a 
typ výrobku s ohledem na zamýšlené 
použití technického systému budovy.

Or. de

Odůvodnění

Technické systémy budov dosud nejsou při posuzování energetické účinnosti dostatečně 
zohledňovány. Měly by proto být stanoveny i minimální požadavky na zprovoznění 
technických zařízení, aby bylo zajištěno, že zařízení budou řádně nastavena, a aby mohl být 
využit plný potenciál energetické úspory všech technických zařízení.

Pozměňovací návrh 315
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 
být v souladu s právními předpisy 
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole 
technického systému budovy. Tyto 
požadavky zejména zajistí, aby bylo 
dosaženo správného hydraulického 
vyregulování teplovodních otopných 
soustav a aby byla pro instalaci použita 
příslušná velikost a typ výrobku s ohledem 

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 
být v souladu s právními předpisy, zejména 
s předpisy vyplývajícími ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/.../ES [o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign výrobků 
spojených se spotřebou energie],
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole 
technického systému budovy. Tyto 



PE421.132v02-00 64/105 AM\772875CS.doc

CS

na zamýšlené použití technického systému 
budovy.

požadavky zejména zajistí, aby byla 
technická zařízení při uvedení do provozu 
řádně nastavena, aby bylo dosaženo 
správného hydraulického vyregulování 
teplovodních otopných soustav a aby byla 
pro instalaci použita příslušná velikost a 
typ výrobku s ohledem na zamýšlené 
použití technického systému budovy.

Or. de

Odůvodnění

Změny zajistí též řádné nastavení zařízení. Dále nesmí směrnice vést k tomu, že budou 
zavedeny nové standardy, proto je důležitý odkaz na směrnici o ekodesignu.

Pozměňovací návrh 316
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 
být v souladu s právními předpisy 
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole 
technického systému budovy. Tyto 
požadavky zejména zajistí, aby bylo 
dosaženo správného hydraulického 
vyregulování teplovodních otopných 
soustav a aby byla pro instalaci použita 
příslušná velikost a typ výrobku s ohledem 
na zamýšlené použití technického systému 
budovy.

2. Minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle odstavce 1 musí 
být v souladu s právními předpisy 
použitelnými na výrobek nebo výrobky, ze 
kterých se systém skládá, a musí se 
zakládat na správné instalaci výrobku nebo 
výrobků a příslušné úpravě a kontrole 
technického systému budovy. Tyto 
požadavky zejména zajistí, aby bylo 
dosaženo odpovídající regulace 
v jednotlivých místnostech a správného 
hydraulického vyregulování teplovodních 
otopných soustav a aby byla pro instalaci 
použita příslušná velikost a typ výrobku s 
ohledem na zamýšlené použití technického 
systému budovy.

Or. en
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Odůvodnění

V řadě nových členských států mohou být systémy vytápění pouze zapnuty nebo vypnuty. 
Regulace topení se tak provádí otevíráním oken, což je nákladné a energeticky neúčinné. 
Regulace v jednotlivých místnostech technických systémů, jako je vytápění, chlazení, větrání a 
osvětlení, by měla být také zahrnuta v zájmu úspory energie při nejnižších možných 
nákladech.

Pozměňovací návrh 317
Fiona Hall, Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby do všech 
nových a renovovaných budov a při 
výměně měřičů byly instalovány 
inteligentní měřiče, a měly by podporovat 
instalování aktivních kontrolních 
systémů, jako jsou automatické, kontrolní 
a monitorovací systémy, které 
spotřebitelům umožní získat spolehlivé 
informace o jejich spotřebě energií, které 
umožní provádění vysoce účinných 
manuálních a/nebo automatických 
kontrol v okamžiku výstupu a které budou 
sloužit jako zdroj údajů pro provádění 
ustanovení článků 3, 4, 5 a 10 a přílohy I.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Systémy izolace vnějšího pláště budov
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1. Členské státy stanoví minimální 
požadavky na energetickou účinnost pro 
izolační systémy vnějšího pláště budov, které 
budou zahrnovat hlavně následující prvky:
a) zastřešení;
b) systémy vnitřního zdvojení pláště budovy, 
včetně podlah a stropů;
c) systémy vnějšího zdvojení pláště budovy;
d) okna, okenní parapety a schránky na 
žaluzie;
e) zpracování tepelných mostů v závislosti 
na délce, zvláště na rozhraní dlaždice-
balkon, u akrotérií a rozhraní mezi 
fasádami a jejich výstupky;
2. Minimální požadavky z odstavce 1 musí 
odpovídat právním předpisům pro výrobky, 
které jsou součástí systému, a jsou založeny 
na správné instalaci produktů. Tyto 
požadavky zajišťují malé nebo žádné 
tepelné ztráty vnějším pláštěm budovy.

Or. fr

Justification

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments. 



AM\772875CS.doc 67/105 PE421.132v02-00

CS

Pozměňovací návrh 319
Markus Ferber

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9
Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 

spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Stanoví cíle pro minimální procentuální 
podíl, který tyto budovy budou v roce 2020 
tvořit z celkového počtu budov a který 
budou představovat v souvislosti s 
celkovou užitnou podlahovou plochou.

Stanoví se dílčí cíle pro:

a) nové a renovované 
obytné budovy;

b) nové a renovované 
neobytné budovy;

c) budovy užívané 
orgány veřejné moci.

Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 
energetické náročnosti budov.

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

a) vymezení budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
ze strany členských států;

b) průběžné cíle 
vyjádřené jako procentuální podíl, který v 

vypouští se
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roce 2015 tyto budovy budou tvořit z 
celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou 
užitnou podlahovou plochou;

c) informace o 
opatřeních přijatých na propagaci těchto 
budov.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky 
předloží Komisi zprávu o pokroku v 
provádění svých vnitrostátních plánů. 
Vnitrostátní plány a zprávy o pokroku lze 
zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.
5. Komise zveřejní 
zprávu o pokroku členských států směrem 
ke zvyšování počtu budov, jejichž emise 
oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové. Na 
základě této zprávy Komise vypracuje 
strategii a případně navrhne opatření ke 
zvýšení počtu těchto budov.

Or. de

Odůvodnění

Výstavba budov, jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové a přesahují tak podstatně minimální standardy stanovené členskými státy, může 
probíhat pouze dobrovolně. Závazky členských států, že do roku 2020 dosáhnou určitého 
podílu těchto budov na celkovém stavebním fondu, proto nelze přijmout. Navrhovaná úprava 
v čl. 9 odst. 5 představuje vstup do přímých závazků EU k výstavbě domů s nízkou nebo 
nulovou spotřebou energie (subsidarita).
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Pozměňovací návrh 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 

nulové

Budovy, jejichž spotřeba energie je nulová 

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Stanoví cíle pro minimální procentuální 
podíl, který tyto budovy budou v roce 2020 
tvořit z celkového počtu budov a který 
budou představovat v souvislosti s 
celkovou užitnou podlahovou plochou.

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
spotřeba energie je nulová.

1a. Do roku 2012 u budov, v nichž sídlí 
orgány veřejné moci, a u ostatních budov
do roku 2016 členské státy zajistí, aby 
všechny nové budovy měly nulovou 
spotřebu energie. 

Stanoví se dílčí cíle pro: 1b. Členské státy stanoví cíle na léta 2015 
a 2020 pro minimální podíl budov, jejichž 
spotřeba energie je nulová, které budou 
stanoveny jako podíl celkového počtu 
budov a jako podíl z celkové užitné 
plochy. Členské státy stanoví samostatné 
cíle pro:

a) nové a renovované obytné budovy; a) obytné budovy;

b) nové a renovované neobytné budovy; b) neobytné budovy;

c) budovy užívané orgány veřejné moci. c) budovy užívané orgány veřejné moci.

Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 
energetické náročnosti budov.

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:
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zahrnuje mimo jiné následující prvky:

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové, ze strany 
členských států;

a) vymezení budov, jejichž spotřeba 
energie je nulová, ze strany členských 
států;

b) průběžné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou;

ba) podrobné údaje o požadavcích 
členských států týkajících se minimální 
úrovně energie z obnovitelných zdrojů 
v nových budovách a stávajících 
budovách, u kterých probíhá větší 
renovace, jak to požaduje směrnice 
2008/xx/ES o podpoře a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a články 6 a 7 této 
směrnice;

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov;

ca) vnitrostátní, regionální a místní 
programy na podporu opatření v rámci 
energetické účinnosti jako např. daňové 
pobídky, finanční nástroje nebo snížená 
DHP.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku se zahrnují do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

3a. Do dvou měsíců od oznámení 
vnitrostátního plánu členským státem 
podle článku 3 může Komise tento plán 
nebo jakékoli jeho hledisko zamítnout, 
pokud nebude splňovat všechny 
požadavky tohoto článku, přičemž plně 
zohlední zásadu subsidiarity. V tomto 
případě navrhne členský stát změny. Do 
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jednoho měsíce od předložení těchto 
návrhů oznámí Komise přijetí plánu, nebo 
vyzve členský stát k provedení dalších 
konkrétních změn. Komise a dotčený 
členský stát podniknou všechny přiměřené 
kroky k tomu, aby byl vnitrostátní plán 
schválen do pěti měsíců od data prvního 
oznámení.  

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie
jsou nízké nebo nulové. Na základě této 
zprávy Komise vypracuje strategii a 
případně navrhne opatření ke zvýšení počtu 
těchto budov.

5. Do roku 2016 Komise zveřejní zprávu o 
pokroku členských států směrem ke 
zvyšování počtu budov, jejichž spotřeba 
energie je nulová. Na základě této zprávy 
Komise vypracuje strategii a případně 
navrhne opatření ke zvýšení počtu těchto 
budov.

Or. en

Odůvodnění

Nové budovy tvoří každoročně 1 % celkového počtu budov. Tento malý podíl by měl 
představovat nejnovější technologie v oblasti energetické náročnosti budov a obnovitelných 
zdrojů energie a zajišťovat, že nové budovy pomohou EU dosahovat cílů v oblasti změny 
klimatu a stát se méně závislou na dovážené, nákladné a vzácné energii. Je levnější zavádět 
tyto technologie během původní stavby budovy.
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Pozměňovací návrh 321
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 

nulové

Budovy, jejichž čistá spotřeba primární 
energie je nulová, a budovy s přebytkovou 

energií
1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Stanoví cíle pro minimální procentuální 
podíl, který tyto budovy budou v roce 2020 
tvořit z celkového počtu budov a který 
budou představovat v souvislosti s 
celkovou užitnou podlahovou plochou.

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, které 
odpovídají normám pro budovy, jejichž
čistá spotřeba primární energie je nulová, 
a budovy s přebytkovou energií. Tyto 
plány vyžadují, aby čistá spotřeba 
primární energie všech nových budov byla 
nejpozději do roku 2014 alespoň nulová.

Členské státy vyžadují, aby všechny nové 
budovy a stávající budovy, u nichž 
probíhá rozsáhlá renovace a v nichž sídlí 
orgány veřejné moci, splňovaly nejpozději 
do roku 2012 alespoň normy pro budovy, 
jejichž čistá spotřeba primární energie je 
nulová s ohledem na vedoucí úlohu, 
kterou orgány veřejné moci hrají v oblasti 
energetické náročnosti budov.

Členské státy stanoví závazné cíle do roku 
2012, 2015 a 2020 pro budovy, jejichž 
čistá spotřeba primární energie je nulová, 
a budovy s přebytkovou energií jako 
minimální procentuální podíl, které 
budou stanoveny jako podíl celkového 
počtu budov a jako podíl z celkové užitné 
podlahové plochy. Tyto podíly činí 30 % 
do roku 2012 a 50 % do roku 2015.

Stanoví se dílčí cíle pro: Stanoví se dílčí závazné cíle pro:

a) nové a renovované obytné budovy; a) stávající obytné budovy;

b) nové a renovované neobytné budovy; b) stávající neobytné budovy;

c) budovy užívané orgány veřejné moci.
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Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 
energetické náročnosti budov.

Členské státy zajistí, že veškeré stávající 
budovy, u kterých bude probíhat 
rozsáhlejší renovace, budou nejpozději do 
roku 2018 splňovat alespoň normy pro 
budovy, jejichž čistá spotřeba primární 
energie je nulová.

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové, ze strany 
členských států;

a) vymezení budov, jejichž čistá spotřeba 
primární energie je nulová, a budov s 
přebytkovou energií ze strany členských 
států;

b) průběžné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou;

b) průběžné závazné cíle uvedené 
v odstavci 1;

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov. c) přehled veškerých politik a opatření

přijatých na propagaci těchto budov.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku se zahrnují do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové.

4. Komise vymezí nejpozději do roku 2010 
budovy, jejichž čistá spotřeba primární 
energie je nulová, a budovy s přebytkovou 
energií.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž čistá spotřeba 
primární energie je nulová, a budov s 
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jsou nízké nebo nulové. Na základě této 
zprávy Komise vypracuje strategii a 
případně navrhne opatření ke zvýšení počtu 
těchto budov.

přebytkovou energií nejpozději do 31. 
června 2012, a pak každé tři roky. Na 
základě této zprávy Komise vypracuje 
akční plán a případně navrhne opatření ke 
zvýšení počtu těchto budov.

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy již přijaly ambiciózní cíle pro budovy vysoce účinné z hlediska 
energetické náročnosti. Vzhledem k přínosům v oblasti hospodářské, v oblasti zaměstnanosti 
a životního prostředí s tím spojeným by podobné cíle měly stanovit i ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh 322
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 

nulové

Budovy s přebytkovou energií  

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Stanoví cíle pro minimální procentuální 
podíl, který tyto budovy budou v roce 2020 
tvořit z celkového počtu budov a který 
budou představovat v souvislosti s 
celkovou užitnou podlahovou plochou.

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, které 
odpovídají normám pro budovy s 
přebytkovou energií. Stanoví závazný cíl
pro minimální procentuální podíl, který 
tyto budovy budou v roce 2020 tvořit z 
celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou 
užitnou podlahovou plochou.

Stanoví se dílčí cíle pro: Stanoví se dílčí závazné cíle pro:

a) nové a renovované obytné budovy; a) nové a renovované obytné budovy;

b) nové a renovované neobytné budovy; b) nové a renovované neobytné budovy;

c) budovy užívané orgány veřejné moci. c) budovy užívané orgány veřejné moci.

Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 

Členské státy zajistí, aby všechny nové i 
stávající budovy podle písmene c), u nichž 
probíhá rozsáhlejší renovace, od roku 
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energetické náročnosti budov. 2012 splňovaly normy pro budovy s 
přebytkovou energií s ohledem na vedoucí 
úlohu, kterou by orgány veřejné moci měly 
hrát v oblasti energetické náročnosti 
budov.

Členské státy budou vyžadovat, aby 
všechny nové budovy splňovaly nejpozději 
od roku 2015 normy pro budovy s 
přebytkovou energií.
Členské státy budou vyžadovat, aby 
všechny budovy, u nichž probíhá 
rozsáhlejší renovace, splňovaly nejpozději 
od roku 2020 normy pro budovy s 
přebytkovou energií.

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové, ze strany 
členských států;

a) vymezení budov s přebytkovou energií 
ze strany členských států;

b) průběžné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou;

b) průběžné závazné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou;

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.

c) shrnutí všech politik a opatření 
přijatých na propagaci těchto budov.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku se zahrnují do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové.

4. Komise nejpozději do roku 2010 
vypracuje obecnou definici budov s 
přebytkovou energií.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 



PE421.132v02-00 76/105 AM\772875CS.doc

CS

než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové. Na základě této 
zprávy Komise vypracuje strategii a 
případně navrhne opatření ke zvýšení počtu 
těchto budov.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov s přebytkovou energií 
nejpozději do 31. ledna 2012, a pak každé 
tři roky. Na základě této zprávy Komise 
vypracuje akční plán a případně navrhne 
opatření ke zvýšení počtu těchto budov.

Or. en

Odůvodnění

Některé členské státy již přijaly ambiciózní cíle pro budovy vysoce účinné z hlediska 
energetické náročnosti. Vzhledem k přínosům v oblasti hospodářské, v oblasti zaměstnanosti 
a životního prostředí s tím spojeným by podobné cíle měly stanovit i ostatní členské státy. 
Proto je zapotřebí jasný akční plán pro nejnovější technologie a nejpřísnější standardy.

Pozměňovací návrh 323
Riitta Myller

Návrh směrnice
Článek 9 – nadpis

Znění navržené komisí Pozměňovací návrh

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové,nebo které vyrábí energii

Or. fi
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Pozměňovací návrh 324
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové, a budovy s přebytkovou energií

Or. en

Odůvodnění

Budovy s přebytkovou energií, které produkují více energie, než spotřebují, jsou již nyní 
technicky proveditelné.

Pozměňovací návrh 325
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové.

Budovy, jejichž konečná spotřeba energie
je nízká nebo nulová.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele je rozhodující konečná spotřeba energie – jen tu totiž může vyčíst 
z elektroměru, přitom je lhostejné, zda byla např. elektrická energie vyrobena z obnovitelných 
zdrojů nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn – který může být vyroben z odpadu. 
Nízkoenergetické domy musí být jako takové již koncipovány, protože dodatečně prováděné 
práce jsou pak velmi nákladné. Proto by měly být renovované budovy vyňaty. Možné nejsou 
ani konkrétní údaje v procentech, pokud bychom nechtěli přejít k plánovanému hospodářství.
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Pozměňovací návrh 326
Riitta Myller

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové. Stanoví 
cíle pro minimální procentuální podíl, 
který tyto budovy budou v roce 2020 tvořit 
z celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou 
užitnou podlahovou plochou.

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové, nebo které 
vyrábí energii. Stanoví cíle pro minimální 
procentuální podíl, který tyto budovy 
budou v roce 2020 tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou.

Stanoví se dílčí cíle pro: Stanoví se dílčí cíle pro:

a) nové a renovované obytné budovy; a) nové a renovované obytné budovy;
b) nové a renovované neobytné budovy; b) nové a renovované neobytné budovy;

c) budovy užívané orgány veřejné moci.

Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 
energetické náročnosti budov.

c) budovy užívané orgány veřejné moci.

Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 
energetické náročnosti budov.

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

 2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové, ze strany členských 
států;

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové, nebo které vyrábí 
energii, ze strany členských států;

b) průběžné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou;

b) průběžné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou;

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.
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3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové, nebo které vyrábí 
energii.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají v souladu s 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové. Na základě této zprávy 
Komise vypracuje strategii a případně 
navrhne opatření ke zvýšení počtu těchto 
budov.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové, nebo které vyrábí 
energii. Na základě této zprávy Komise 
vypracuje strategii a případně navrhne 
opatření ke zvýšení počtu těchto budov.

Or. fi

Pozměňovací návrh 327
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Stanoví cíle pro minimální procentuální 
podíl, který tyto budovy budou v roce 2020 
tvořit z celkového počtu budov a který 
budou představovat v souvislosti s 

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
konečná spotřeba energie je nízká nebo 
nulová.
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celkovou užitnou podlahovou plochou.
Stanoví se dílčí cíle pro: Stanoví se nezávazné dílčí cíle pro:

a) nové a renovované obytné budovy, a) nové obytné budovy,
b) nové a renovované neobytné budovy, b) nové neobytné budovy,

c) budovy užívané orgány veřejné moci. c) budovy užívané orgány veřejné moci.

Členské státy stanoví cíle podle písmene c) 
s ohledem na vedoucí úlohu, kterou by 
orgány veřejné moci měly hrát v oblasti 
energetické náročnosti budov.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele je rozhodující konečná spotřeba energie – jen tu totiž může vyčíst 
z elektroměru, přitom je lhostejné, zda byla např. elektrická energie vyrobena z obnovitelných 
zdrojů nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn – který může být vyroben z odpadu. 
Nízkoenergetické domy musí být jako takové již koncipovány, protože dodatečně prováděné 
práce jsou pak velmi nákladné. Proto by měly být renovované budovy vyňaty. Možné nejsou 
ani konkrétní údaje v procentech, pokud bychom nechtěli přejít k plánovanému hospodářství.

Pozměňovací návrh 328
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové. Stanoví
cíle pro minimální procentuální podíl, 
který tyto budovy budou v roce 2020 tvořit 
z celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou 
užitnou podlahovou plochou.

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu nových budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, a 
stávajících budov s nízkými a případně 
nulovými emisemi oxidu uhličitého a s 
nízkou a případně nulovou spotřebou 
primární energie. U nových budov členské 
státy postupně stanoví stavební normy pro 
nulové emise oxidu uhličitého a nulovou 
spotřebu primární energie. U stávajících 
budov stanoví cíle pro minimální 
procentuální podíl, který tyto budovy 
budou v roce 2020 tvořit z celkového počtu 
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budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou.

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou veškeré nové budovy stavěny tak, aby jejich emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie byly nízké nebo nulové, přispěje to k větší účinnosti energetické náročnosti 
budov.

Pozměňovací návrh 329
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové. Stanoví 
cíle pro minimální procentuální podíl, 
který tyto budovy budou v roce 2020 tvořit 
z celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou 
užitnou podlahovou plochou.

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány na zvýšení počtu budov s 
přebytkovou energií a budov, jejichž emise 
oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové. Stanoví 
cíle pro minimální procentuální podíl, 
který tyto budovy budou v roce 2020 tvořit 
z celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou 
užitnou podlahovou plochou.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují vnitrostátní plány na Členské státy vypracují vnitrostátní plány na 
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zvýšení počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové. Stanoví cíle pro 
minimální procentuální podíl, který tyto 
budovy budou v roce 2020 tvořit z celkového 
počtu budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
plochou.

zvýšení počtu budov a ekologických čtvrtí, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. 
Stanoví cíle pro minimální procentuální 
podíl, který tyto budovy budou v roce 2020 
tvořit z celkového počtu budov a který budou 
představovat v souvislosti s celkovou užitnou 
podlahovou plochou.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit vznik ekologických čtvrtí. Místní úroveň totiž 
umožňuje rozvíjení takové spolupráce mezi odvětvími, která povede k co nejlepšímu využívání 
dostupných zdrojů – například biomasy, geotermie, využívání tepla z výroby elektřiny 
(kogenerace), odpadní energie z průmyslu – a podporu budov s nízkou spotřebou primární 
energie. 

Pozměňovací návrh 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu dosažení cíle stavby nových 
budov a provádění rekonstrukcí budov 
takovým způsobem, aby uspokojily 
požadavky energetické účinnosti, by 
vnitrostátní plány měly stanovit:
- objemové pobídky ve formě přenosných 
„kreditů“ poskytovaných výrobci v zájmu 
navýšení objemu, tyto kredity by se použily 
u nových budov umístěných na stejném 
území;
- v případě historických budov by se 
jednalo o větší pobídky ve srovnání 
s novými nebo stávajícími budovami;
- vytvoření mechanismu, který by stanovil 
vydávání přenosných certifikátů pro 
správce budov, v zájmu zajištění správy, 
která by umožnila dosažení a udržení 
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určité úrovně energetických úspor. 
Naopak správce budovy, který by 
nedosáhl určitých standardů energetické 
účinnosti a nebyl schopen je udržet, by byl 
povinen koupit tyto certifikáty za tržní 
cenu;
- snížení urbanizačního zatížení;
- zrychlení a zjednodušení postupu 
vydávání stavebního povolení pro 
nemovitosti nebo oblasti, u nichž se 
předpokládá využití opatření pro úspory 
energie;
- snížení daňového zatížení nemovitostí.

Or. it

Odůvodnění

Vnitrostátní plány by měly určit opatření, která budou směřovat k dosažení cílů, které by 
uspokojili požadavky na energetickou účinnost jak u nových budov, tak u budov 
rekonstruovaných.

Pozměňovací návrh 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) průmyslové provozy. 

Or. it

Odůvodnění

V Evropě existuje mnoho zastaralých průmyslových staveb. Členské státy by měly poskytovat 
pobídky k jejich uzavření a umožnit demolici těchto staveb v zájmu získání nových prostor 
s vysokou energetickou účinností.
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Pozměňovací návrh 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly v odkazu na 
písmeno ca) pobízet uzavření zastaralých 
průmyslových staveb ze strany jejich 
soukromých a/nebo veřejných vlastníků, 
kteří se zajímají o přesun činnosti do 
nových provozů s vysokou energetickou 
účinností, a identifikovat vhodné okresy 
nebo oblasti (pro infrastrukturální dotace 
a/nebo umístění služeb) pro umístění této 
zrekonstruované výrobní zástavby. 
Členské státy by dále měly určit, ve 
kterých okresech a průmyslových, 
výrobních a obchodních oblastech je 
nejvhodnější soustředit výstavbu budov 
s nízkou energetickou spotřebou.

Or. it

Odůvodnění

V Evropě existuje mnoho zastaralých průmyslových staveb. Členské státy by měly poskytovat 
pobídky k jejich uzavření a umožnit demolici těchto staveb v zájmu získání nových prostor 
s vysokou energetickou účinností.

Pozměňovací návrh 334
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy budou vyžadovat, aby se 
jejich vlastní budovy a budovy veřejných a 
poloveřejných orgánů staly názornými 
projekty pro uplatňování energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie 
a aby se na ně od roku 2012 uplatňovaly 
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normy pro přebytkovou energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy budou od roku 2012 u 
nových budov aktivně podporovat normy 
pro přebytkovou energii.
Od roku 2015 stanoví členské státy u 
všech budov, u kterých probíhá 
rozsáhlejší renovace, podíl spotřeby 
energie, který musí být pokryt 
z obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové, ze strany 
členských států;

a) vymezení budov, jejichž konečná 
spotřeba energie je nízká nebo nulová, ze 
strany členských států;

b) průběžné cíle vyjádřené jako 
procentuální podíl, který v roce 2015 tyto 
budovy budou tvořit z celkového počtu 
budov a který budou představovat v 
souvislosti s celkovou užitnou podlahovou 
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plochou;

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele je rozhodující konečná spotřeba energie – jen tu totiž může vyčíst z 
elektroměru, přitom je lhostejné, zda byla např. elektrická energie vyrobena z obnovitelných 
zdrojů nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn – který může být vyroben z odpadu. 
Nízkoenergetické domy musí být jako takové již koncipovány, protože dodatečně prováděné 
práce jsou pak velmi nákladné. Proto by měly být renovované budovy vyňaty. Možné nejsou 
ani konkrétní údaje v procentech, pokud bychom nechtěli přejít k plánovanému hospodářství.

Pozměňovací návrh 337
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

2. Členské státy spolu s příslušnými 
místními a regionálními orgány vypracují 
vnitrostátní plán podle odstavce 1, který
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

Or. en

Odůvodnění

Místní a regionální orgány musejí být zapojeny. 

Pozměňovací návrh 338
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
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zahrnuje mimo jiné následující prvky: zahrnuje konzultace s orgány veřejného 
sektoru a dalšími dotčenými subjekty a 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost a odpovídající konzultace jsou nezbytné k zajištění vedoucí úlohy veřejného 
sektoru, které by mělo být podle navrhované přepracované směrnice dosaženo. Dotčené 
subjekty mají potřebné přímé znalosti a zkušenosti potřebné k posouzení technické 
proveditelnosti veškerých plánovaných opatření a mohou nabídnout důležité informace 
potřebné pro tvorbu účinnějších a dlouhodobých zlepšení energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 339
Roberts Zīle

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 
zahrnuje mimo jiné následující prvky:

2. Vnitrostátní plán podle odstavce 1 se 
vypracovává ve spolupráci s místními a 
regionálními orgány a zahrnuje mimo jiné 
následující prvky:

Or. en

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu specifickou úlohu místních a regionálních orgánů při stavbě těchto 
budov, měla by být účast místních a regionálních orgánů při přípravě vnitrostátní plánů 
stanovena ve směrnici.
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Pozměňovací návrh 340
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie
jsou nízké nebo nulové, ze strany 
členských států;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle posouzení dopadu Komise se definice a metody výpočtu pro budovy, jejichž spotřeba 
energie či emise uhlíku jsou nízké nebo nulové, v jednotlivých členských státech EU velmi liší. 
Společná definice by mohla pomoci urychlit zavádění stavebních norem pro budovy, jejichž 
spotřeba energie či emise uhlíku jsou nízké, v celé EU.

Pozměňovací návrh 341
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové, ze strany členských 
států;

a) vymezení budov s přebytkovou energií 
a budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové, ze strany členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zeměpisné informace na vnitrostátní a 
regionální úrovni stávajících zařízení pro 
obnovitelné zdroje energie umístěné na 
budovách nebo začleněné do budov;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) informace o podílu veřejných a 
poloveřejných budov, které splňují normy 
pro budovy s přebytkovou energií, a 
veřejných a poloveřejných budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky předloží 
Komisi zprávu o pokroku v provádění 
svých vnitrostátních plánů. Vnitrostátní 
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plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.

plány a zprávy o pokroku lze zahrnout do 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. Do tří 
měsíců od oznámení vnitrostátního plánu 
členským státem může Komise požádat 
tento členský stát o provedení změn tohoto 
plánu, pokud nebude obsahovat veškerá 
potřebná ustanovení. V tomto případě 
navrhne členský stát změny, které musí 
Komise před přijetím plánu schválit.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky
předloží Komisi zprávu o pokroku v 
provádění svých vnitrostátních plánů. 
Vnitrostátní plány a zprávy o pokroku lze 
zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každých pět let
předloží Komisi zprávu o pokroku v 
provádění svých vnitrostátních plánů. 
Vnitrostátní plány a zprávy o pokroku lze 
zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost předkládat zprávu každých pět let je dostačující.
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Pozměňovací návrh 346
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové.

4. Komise vypracuje obecné definice 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové.

Or. en

Odůvodnění

Podle posouzení dopadu Komise se definice a metody výpočtu pro budovy, jejichž spotřeba 
energie či emise uhlíku jsou nízké nebo nulové, v jednotlivých členských státech EU velmi liší. 
Společná definice by mohla pomoci urychlit zavádění stavebních norem pro budovy, jejichž 
spotřeba energie či emise uhlíku jsou nízké, v celé EU.

Pozměňovací návrh 347
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov s přebytkovou energií a 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové.

Or. en
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Pozměňovací návrh 348
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové.

4. Komise vypracuje obecné zásady pro 
vymezení budov, jejichž konečná spotřeba 
energie je nízká nebo nulová.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž konečná spotřeba energie 
– jen tu totiž může vyčíst z elektroměru, přitom je lhostejné, zda byla např. elektrická energie 
vyrobena z obnovitelných zdrojů nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn – který 
může být rovněž vyroben z odpadu.

Pozměňovací návrh 349
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Numerický ukazatel emisí CO2 je 
vypočítán podle přílohy I.

Or. fr

Odůvodnění

K zajištění soudržnosti a stanovení harmonizovaných definic těchto budov je důležité řídit se 
jednotným numerickým ukazatelem emisí CO2, který je uveden v příloze 1.

Pozměňovací návrh 350
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové. Na základě této zprávy 
Komise vypracuje strategii a případně 
navrhne opatření ke zvýšení počtu těchto 
budov.

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov s přebytkovou energií a 
budov, jejichž emise oxidu uhličitého a 
spotřeba primární energie jsou nízké nebo 
nulové. Na základě této zprávy Komise 
vypracuje strategii a případně navrhne 
opatření ke zvýšení počtu těchto budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové. Na základě této 
zprávy Komise vypracuje strategii a 
případně navrhne opatření ke zvýšení počtu 

5. Komise zveřejní zprávu o pokroku 
členských států směrem ke zvyšování 
počtu budov, jejichž konečná spotřeba
energie je nízká nebo nulová. Na základě 
této zprávy Komise vypracuje strategii a 
případně navrhne opatření ke zvýšení počtu 
těchto budov.
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těchto budov.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele není rozhodující spotřeba primární energie, nýbrž konečná spotřeba energie 
– jen tu totiž může vyčíst z elektroměru, přitom je lhostejné, zda byla např. elektrická energie 
vyrobena z obnovitelných zdrojů nebo z jaderné energie. Totéž platí pro zemní plyn – který 
může být rovněž vyroben z odpadu.

Pozměňovací návrh 352
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise zplnomocňuje členské země 
disponující nevyčerpanými prostředky z 
Fondu soudržnosti, které plně rozdělily 
prostředky přidělené z Fondu 
regionálního rozvoje, včetně prostředků 
určených na bydlení, k převodu části 
nevyčerpaných strukturálních prostředků 
pro regiony, které poté budou určeny na 
investice pro renovaci budov tak, aby tyto 
budovy splňovaly požadavky energetické 
náročnosti a bylo možné ve stavebnictví 
lépe využít obnovitelné zdroje energie.

Or. pl

Odůvodnění

Prostředky z Fondu regionálního rozvoje byly rozděleny v jednotlivých regionech a jejich 
čerpání je ve velmi pokročilé fázi, na rozdíl od prostředků ze strukturálních fondů, které mají 
mimo jiné sloužit k vytvoření lepších podmínek ekologické a infrastrukturální soudržnosti v 
Evropě. Renovace a tepelná modernizace jsou ve stavebnictví dostatečnými ekologickými 
aktivitami, požadovanými ve všech členských zemích.
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Pozměňovací návrh 353
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Finanční podpora

1. Do 30. června 2009 předloží Komise 
vhodné návrhy finančních mechanismů 
na podporu uplatňování požadavků 
stanovených v článcích 5 až 9. V těchto 
návrzích stanoví:
a) vyčlenění příspěvku z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, který lze 
využít na podporu investic do energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů 
podle článku 7 nařízení (ES) č. 
1080/2006. Tato částka se musí rovnat 
alespoň 15 % celkového příspěvku;
b) rozšíření možnosti čerpání prostředků z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
na projekty v oblasti energetické účinnosti 
a energie z obnovitelných zdrojů tak, aby 
všechny členské státy mohly čerpat 
prostředky alespoň na projekty v oblasti 
zlepšování energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů pro bydlení;
c) využití ostatních finančních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu a 
vývoje, informačních kampaní či 
vzdělávání v oblasti energetické účinnosti;
d) částečné využití finanční pomoci 
v rámci plánu EU na hospodářskou 
obnovu, zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. xx/xxxx o 
vypracování programu na podporu 
hospodářského oživení prostřednictvím 
finanční pomoci Společenství pro projekty 
v oblasti energetiky, s cílem vytvořit 
mnohamiliardový systém záruk s nízkou 
úrokovou sazbou pro energeticky účinné a 
obnovitelné energie, konkrétně ve 
stavebnictví; 



PE421.132v02-00 96/105 AM\772875CS.doc

CS

e) využití evropského programu 
inteligentní energie – zejména 
prostřednictvím technické pomoci – za 
účelem vytvoření znalostních struktur, 
zvláště zaměřených na evropská města a 
regiony;
f) vytvoření fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii na 
základě spolupráce Evropské komise, 
Evropské investiční banky a členských 
států s cílem získat do roku 2020 veřejné 
prostředky a soukromé investice na 
realizaci středních a malých projektů v 
oblasti energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů v členských státech 
za účelem realizace této směrnice;
e) snížení DPH u služeb a výrobků, které 
souvisejí se zlepšováním energetické 
účinnosti budov, a u služeb a výrobků v 
oblasti obnovitelné energie. 
2.  Členské státy zavedou jeden nebo 
několik mechanismů finanční podpory.
3. Finanční či daňové pobídky podpoří 
uskutečňování doporučení obsažených v 
certifikátu energetické náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit, odkud bude pocházet financování potřebných investic do budov.

Pozměňovací návrh 354
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Finanční podpora

1. Do 30. června 2010 předloží Komise 
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vhodné návrhy finančních mechanismů 
na podporu uplatňování požadavků 
stanovených v článcích 5 až 9. V těchto 
návrzích stanoví:
a) zvýšení maximální výše příspěvku z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
který lze využít na podporu investic do 
energetické účinnosti, včetně dálkového 
vytápění a chlazení a energie z 
obnovitelných zdrojů podle článku 7 
nařízení (ES) č. 1080/2006. Tato 
maximální výše vzroste alespoň na 15 % 
celkového příspěvku;
b) rozšíření možnosti čerpání prostředků z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
na projekty v oblasti energetické 
účinnosti, včetně dálkového vytápění a 
chlazení a energie z obnovitelných zdrojů 
tak, aby všechny členské státy mohly 
čerpat prostředky alespoň na projekty v 
oblasti zlepšování energetické účinnosti a 
energie z obnovitelných zdrojů pro 
bydlení;
c) částečné využití ostatních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu a 
vývoje, informačních kampaní či 
vzdělávání v oblasti energetické účinnosti;
d) vytvoření fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii na 
základě spolupráce Evropské komise, 
Evropské investiční banky a členských 
států s cílem získat do roku 2020 veřejné 
prostředky a soukromé investice na 
realizaci projektů v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů 
v členských státech za účelem naplňování 
této směrnice;
e) snížení DPH u služeb a výrobků, které 
souvisejí se zlepšováním energetické 
účinnosti budov.
2.  Členské státy zavedou jeden nebo 
několik mechanismů finanční podpory 
uvedených v příloze V. Na certifikátech 
energetické náročnosti podle článku 10 se 
uvede, jaké mechanismy jsou k dispozici 
pro financování plnění doporučení 
ohledně úsporného snížení energetické 
náročnosti dané budovy.
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3. Finanční či daňové pobídky podpoří 
uskutečňování doporučení obsažených v 
certifikátu energetické náročnosti.
4. V rámci plnění požadavků stanovených 
v odstavcích 1 a 2 Komise a členské státy 
přijmou zejména opatření, která podpoří 
investice do zlepšování energetické 
účinnosti ve prospěch občanů, jimž hrozí 
energetická chudoba, včetně smluv o
energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh by měl výslovně v rámci finanční podpory uvádět dálkové vytápění a 
chlazení, které sehraje významnou úlohu při konstrukci úspornějších budov.

Pozměňovací návrh 355
Norbert Glante

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Finanční podpora

1. Do 30. června 2010 předloží Komise 
vhodné návrhy finančních mechanismů 
na podporu uplatňování požadavků 
stanovených v článcích 5 až 9. V těchto 
návrzích stanoví:
a) zvýšení maximální výše příspěvku z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
který lze využít na podporu investic do 
energetické účinnosti, včetně dálkového 
vytápění a chlazení a energie z 
obnovitelných zdrojů podle článku 7 
nařízení (ES) č. 1080/2006. Tato 
maximální výše vzroste alespoň na 15 % 
celkového příspěvku;
b) rozšíření možnosti čerpání prostředků z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
na projekty v oblasti energetické 
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účinnosti, včetně dálkového vytápění a 
chlazení a energie z obnovitelných zdrojů 
tak, aby všechny členské státy mohly 
čerpat prostředky alespoň na projekty v 
oblasti zlepšování energetické účinnosti a 
energie z obnovitelných zdrojů pro 
bydlení;
c) využití ostatních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu a 
vývoje, informačních kampaní či 
vzdělávání v oblasti energetické účinnosti; 
d) vytvoření fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii na 
základě spolupráce Evropské komise, 
Evropské investiční banky a členských 
států s cílem získat do roku 2020 veřejné 
prostředky a soukromé investice na 
realizaci projektů v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů 
v členských státech za účelem naplňování 
této směrnice;
e) snížení DPH u služeb a výrobků, které 
souvisejí se zlepšováním energetické 
účinnosti budov.
2. Členské státy zavedou jeden nebo 
několik mechanismů finanční podpory 
uvedených v příloze V. Na certifikátech 
energetické náročnosti podle článku 10 se 
uvede, jaké mechanismy jsou k dispozici 
pro financování plnění doporučení 
ohledně úsporného snížení energetické 
náročnosti dané budovy.
3. Finanční či daňové pobídky podpoří 
uskutečňování doporučení obsažených v 
certifikátu energetické náročnosti.
4. V rámci plnění požadavků stanovených 
v odstavcích 1 a 2 Komise a členské státy 
přijmou zejména opatření, která podpoří 
investice do zlepšování energetické 
účinnosti ve prospěch občanů, jimž hrozí 
energetická chudoba, včetně smluv o 
energetické účinnosti.

Or. xm
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Odůvodnění

Návrh zpravodajky na nový článek podporujeme, avšak v odst. 1 písm. a) a b) by měl být 
doplněn o dálkové vytápění a chlazení. Dálkové vytápění a chlazení sehraje významnou úlohu 
při vývoji energeticky účinných budov.

Pozměňovací návrh 356
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Finanční podpora

1. Do 30. června 2010 předloží Komise 
vhodné návrhy finančních mechanismů 
na podporu uplatňování požadavků 
stanovených v článcích 5 až 9. V těchto 
návrzích stanoví:
a) zvýšení maximální výše příspěvku z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
který lze využít na podporu investic do 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů podle článku 7 
nařízení (ES) č. 1080/2006. Tato 
maximální výše vzroste alespoň na 15 % 
celkového příspěvku;
b) rozšíření možnosti čerpání prostředků z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
na projekty v oblasti energetické účinnosti 
a energie z obnovitelných zdrojů tak, aby 
všechny členské státy mohly čerpat 
prostředky alespoň na projekty v oblasti 
zlepšování energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů pro bydlení;
c) využití ostatních finančních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu a 
vývoje, informačních kampaní či 
vzdělávání v oblasti energetické účinnosti;
d) vytvoření fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii na 
základě spolupráce Evropské komise, 
Evropské investiční banky a členských 
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států s cílem získat do roku 2020 veřejné 
prostředky a soukromé investice na 
realizaci projektů v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů 
v členských státech za účelem naplňování 
této směrnice;
e) snížení DPH u služeb a výrobků, které 
souvisejí se zlepšováním energetické 
účinnosti budov.
2.  Členské státy zavedou jeden nebo 
několik mechanismů finanční podpory 
uvedených v příloze V. Na certifikátech 
energetické náročnosti podle článku 10 se 
uvede, jaké mechanismy jsou k dispozici 
pro financování plnění doporučení 
ohledně úsporného snížení energetické 
náročnosti dané budovy.
3. Finanční či daňové pobídky podpoří 
uskutečňování doporučení obsažených v 
certifikátu energetické náročnosti.
4. V rámci plnění požadavků stanovených 
v odstavcích 1 a 2 Komise a členské státy 
přijmou zejména opatření, která podpoří 
investice do zlepšování energetické 
účinnosti ve prospěch občanů, jimž hrozí 
energetická chudoba domácností, včetně 
smluv o energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme pojem „energetická chudoba domácností“ namísto pojmu „energetická 
chudoba“ navrhované zpravodajkou, aby se zabránilo záměně s nedostatečným přístupem 
k energetické infrastruktuře – jemuž se někdy říká energetická chudoba.

Pozměňovací návrh 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
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Finanční podpora
1. Do 30. června 2010 předloží Komise 
vhodné návrhy finančních mechanismů 
na podporu uplatňování požadavků 
stanovených v článcích 5 až 9. V těchto 
návrzích stanoví:
a) zvýšení maximální výše příspěvku z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
který lze využít na podporu investic do 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů podle článku 7 
nařízení (ES) č. 1080/2006. Tato 
maximální výše vzroste alespoň na 15 % 
celkového příspěvku;
b) rozšíření možnosti čerpání prostředků z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
na projekty v oblasti energetické účinnosti 
a energie z obnovitelných zdrojů tak, aby 
všechny členské státy mohly čerpat 
prostředky alespoň na projekty v oblasti 
zlepšování energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů pro bydlení;
c) využití ostatních finančních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu a 
vývoje, informačních kampaní či 
vzdělávání v oblasti energetické účinnosti;
d) zlepšení dostupnosti půjček Evropské 
investiční banky, včetně snížení spodní 
hranice 25 milionů EUR pro tyto půjčky, s 
cílem získat veřejné prostředky a 
soukromé investice na realizaci projektů v 
oblasti energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů v členských státech 
za účelem naplňování této směrnice;
e) snížení DPH u služeb a výrobků, které 
souvisejí se zlepšováním energetické 
účinnosti budov, a služeb a výrobků 
v oblasti obnovitelné energie na podporu 
většího využívání obnovitelné energie 
v budovách.
2. Členské státy zavedou jeden nebo 
několik mechanismů finanční podpory 
uvedených v příloze V. Na certifikátech 
energetické náročnosti podle článku 10 se 
uvede, jaké mechanismy jsou k dispozici 
pro financování plnění doporučení 
ohledně úsporného snížení energetické 
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náročnosti dané budovy.
3. Finanční či daňové pobídky podpoří 
uskutečňování doporučení obsažených v 
certifikátu energetické náročnosti.
4. V rámci plnění požadavků stanovených 
v odstavcích 1 a 2 Komise a členské státy 
přijmou zejména opatření, která podpoří 
investice do zlepšování energetické 
účinnosti ve prospěch občanů, jimž hrozí 
energetická chudoba, včetně smluv o 
energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Ambiciózní cíle této směrnice vyžadují finanční podporu jak ze strany EU, tak od členských 
států samotných. Členské státy však musí samy rozhodnout, které finanční mechanismy 
považují za možné a které za nejvýhodnější.

Pozměňovací návrh 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Finanční pobídky a tržní intervence 

1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
zprávy o finančních a daňových 
pobídkách přijatých na vnitrostátní a nižší 
než vnitrostátní úrovni na podporu lepší 
energetické účinnosti jak nových, tak 
stávajících budov. Tyto zprávy obsahují 
plán budoucího rozvoje těchto pobídek.
2. Členské státy vypracují vnitrostátní 
zprávy o právních a tržních překážkách 
pro investice do energetické účinnosti 
nových i stávajících budov. Tyto 
vnitrostátní zprávy doplní o podrobné 
údaje o opatřeních členských států na 
odstranění těchto překážek.
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3. Členské státy předloží vnitrostátní plány 
uvedené v odstavcích 1 a 2 Komisi v rámci 
akčních plánů energetické účinnosti podle 
čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES. 
Členské státy pak budou tyto zprávy 
předkládat Komisi každé tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly informovat Komisi o svém úsilí v boji proti tržním překážkám 
prostřednictvím zvýšení finančních a daňových pobídek pro vlastníky a nájemníky domů 
k provedení renovačních prací na stávajících budovách, které povedou k větší energetické 
účinnosti nebo stavbě nových energeticky účinných budov.

Pozměňovací návrh 359
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a 
Odstranění překážek na trhu

1. Členské státy vytvoří vnitrostátní plány 
na odstranění překážek ve vnitrostátním 
stavebním, nájemním a památkovém 
právu a na vytvoření finančních pobídek 
pro investice do nových a stávajících 
budov zaměřených na zvýšení energetické 
náročnosti.
2. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každé tři roky 
předloží Komisi zprávu o pokroku v 
provádění svých vnitrostátních plánů. 
Vnitrostátní plány a zprávy o pokroku lze 
zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES.

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy by měly být vyzvány k vytvoření dodatečných finančních pobídek např. 
v daňovém právu a k odstranění stávajících překážek ve stavebním, nájemním a památkovém 
právu. To platí mimo jiné s ohledem na požadavky na energeticky úspornou modernizaci a 
stávající závazky týkající se modernizace fondu památkově chráněných nemovitostí.

Pozměňovací návrh 360
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a

Odstranění překážek na trhu
1. Členské státy vytvoří vnitrostátní plány 
na odstranění překážek ve vnitrostátním 
stavebním a nájemním právu a na 
vytvoření finančních pobídek pro investice 
do nových a stávajících budov 
zaměřených na zvýšení energetické 
náročnosti.
2. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
odstavce 1 Komisi a každých pět let 
předloží Komisi zprávu o pokroku v 
provádění svých vnitrostátních plánů. 
Vnitrostátní plány a zprávy o pokroku lze 
zahrnout do akčních plánů energetické 
účinnosti podle čl. 14 odst. 2 směrnice 
2006/32/ES.

Or. de

Odůvodnění

Tímto způsobem bude zajištěno, že členské státy se od sebe budou navzájem učit a budou si 
moci předávat zkušenosti o úspěšnosti jejich systémů pobídek. Vzhledem k dlouhým 
plánovacím a prováděcím lhůtám je povinnost předkládat zprávu každých pět let dostačující. 
Dále platí, že musí být identifikovány a odstraněny překážky na trhu.
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