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PR_COD_Recastingam

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov 
(přepracované znění)
(KOM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0780),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0413/2008),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 3. února 2009 určený Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
právní záležitosti (A6-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené z právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny 
než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 
o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny 
složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a v níže uvedeném 
pozměněném znění;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Budovy mají vliv na dlouhodobou 
spotřebu energie, a nové budovy by proto 
měly splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost přizpůsobené 
místnímu klimatu. Protože se zpravidla 
plně nevyužívají možnosti alternativních 
systémů dodávek energie, měla by se 
posoudit technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost alternativních 
systémů dodávek energie pro nové budovy 
a budovy, u kterých probíhá větší 
renovace, i pro modernizaci dálkového 
vytápění za účelem zlepšení energetické 
účinnosti nebo zvýšení využívání 
obnovitelných zdrojů energie, a to bez 
ohledu na velikost budovy.

Or. en

Odůvodnění

Technická, environmentální a ekonomická proveditelnost alternativních systémů dodávek 
energie by se měla posoudit pro nové budovy a budovy, u kterých probíhá větší renovace, 
i pro modernizaci dálkového vytápění za účelem zlepšení energetické účinnosti nebo využívání 
obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

emise oxidu uhličitého a spotřeba primární 
energie jsou nízké nebo nulové, 
a pravidelně o nich předkládat zprávy 
Komisi. Komise by měla do 30. června 
2010 předložit legislativní návrhy pro 
vypracování společné metodiky pro 
určování budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie 
jsou nízké nebo nulové, která by měla 
zohledňovat regionální povětrnostní 
podmínky. Evropská komise, Evropská 
investiční banka a členské státy by do 
30. června 2010 měly zřídit fond pro 
energetickou účinnost a obnovitelnou 
energii s cílem podpořit do roku 2020 
postupné zvyšování procentuálního podílu 
nových budov, které tuto normu splňují.

Or. en

Odůvodnění

Definice společné metodiky pro určování budov, jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové. Komise by měla za tímto účelem předložit do 
30. června 2010 legislativní návrhy pro vypracování společné metodiky, která by brala 
v úvahu regionální povětrnostní podmínky a založení fondu pro energetickou účinnost 
a obnovitelnou energii na podporu postupného zvyšování procentuálního podílu nových 
budov, které tuto normu splňují.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Mají-li být požadavky na minimální 
energetickou účinnost budov, jejichž 
emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
účinné, měly by být podepřeny 
odpovídající finanční podporou pro 
veřejné orgány, podnikatele a majitele 
domů a bytů. Komise by měla předložit 
další legislativní návrhy v této oblasti, 
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především pokud jde o využívání 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a snížení DPH u výrobků a služeb 
spojených s energetickou účinností. 
Členské státy by měly být pobízeny, aby 
vypracovaly vnitrostátní programy na 
podporu opatření v oblasti energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je potřebná odpovídající finanční podpora podnikatelů a majitelů domů a bytů, především 
pokud jde o využívání Evropského fondu pro regionální rozvoj a snížení DPH u výrobků 
a služeb spojených s energetickou účinností. Členské státy by měly být pobízeny, aby 
vypracovaly vnitrostátní programy na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo jejích částí by 
prostřednictvím certifikátu energetické 
náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně jejího zlepšení. 
Certifikát by také měl poskytnout 
informace o skutečném dopadu vytápění 
a chlazení na energetické potřeby budovy, 
na její spotřebu primární energie a na 
emise oxidu uhličitého. Vlastníci budov by
měli mít možnost požádat o certifikaci 
nebo o aktualizaci certifikátu kdykoli, 
a nejen v případě, že se budovy 
pronajímají, prodávají nebo renovují.

Or. en

Odůvodnění

Certifikát energetické náročnosti by mohl být získán nejenom při pronájmu, renovaci či 
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prodeji budovy nebo její části, ale také na požádání.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné správy by měly jít příkladem a provést doporučení obsažená v certifikátech 
energetické náročnosti. Členské státy by do svých vnitrostátních plánů měly zařadit opatření 
na podporu toho, aby tak orgány veřejné správy mohly učinit a v brzké době přistoupit k 
vylepšením v oblasti energetické účinnosti. Při zpracovávání svých vnitrostátních plánů by 
měly členské státy konzultovat se zástupci orgánů místní a regionální samosprávy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Budovy užívané  orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 
poskytují příležitost, jak  být příkladem 
zohlednění environmentálních 

(18) Budovy užívané  orgány veřejné moci 
a budovy často navštěvované veřejností 
poskytují příležitost, jak  být příkladem 
zohlednění environmentálních 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 10/47 PR\763315CS.doc

CS

a energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy  měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení
těchto energetických certifikátů na 
viditelném místě. 

a energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy  měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení
těchto energetických certifikátů na 
viditelném místě. Komise by měla 
navrhnout společnou evropskou značku 
„energeticky nejúčinnější budova“, kterou 
budou označeny budovy, jež splňují 
minimální kritéria energetické náročnosti 
a v nichž jsou prováděna doporučení 
obsažená v certifikátu energetické 
náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

S cílem podpořit minimální požadavky na energetickou náročnost navrhne Komise společnou 
evropskou značku „energeticky nejúčinnější budova“, kterou budou označeny budovy, jež 
splňují minimální požadavky na energetickou náročnost a v nichž byla provedena doporučení 
obsažená v certifikátu energetické náročnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Zajištění vzájemného uznávání 
certifikátů energetické náročnosti 
vydaných jinými členskými státy je 
pravděpodobně důležité pro rozvoj 
přeshraničního trhu s finančními a jinými 
službami podporujícími energetickou 
účinnost. Pro usnadnění dosažení tohoto 
cíle by Komise měla vypracovat společné 
minimální normy pro obsah a formu 
certifikátů a pro schvalování odborníků. 
Každý certifikát energetické náročnosti by 
měl být k dispozici v jazyce vlastníka 
i v jazyce nájemce, aby byla doporučení 
snadno srozumitelná.
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vzájemné uznávání certifikátu energetické náročnosti. Obsah certifikátu by měl 
být čitelný a srozumitelný pro nájemce i vlastníka, aby mohli realizovat doporučení v něm 
obsažená.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pravidelná inspekce  otopných 
soustav  a klimatizačních systémů 
kvalifikovanými pracovníky přispívá 
k udržování jejich správného provozu 
v souladu se specifikacemi výrobku, a tím 
zajišťuje  optimální výkon z hlediska 
environmentálního, bezpečnostního 
a energetického. Nezávislé posouzení 
celých otopných soustav  a klimatizačních 
systémů by mělo být prováděno 
v pravidelných intervalech během jejich 
životního cyklu, a zejména před jejich 
výměnou nebo modernizací.

(20) Pravidelná inspekce  otopných 
soustav  a klimatizačních systémů 
kvalifikovanými pracovníky přispívá 
k udržování jejich správného provozu 
v souladu se specifikacemi výrobku, a tím 
zajišťuje  optimální výkon z hlediska 
environmentálního, bezpečnostního 
a energetického. Nezávislé posouzení 
celých otopných soustav  a klimatizačních 
systémů by mělo být prováděno 
v pravidelných intervalech během jejich 
životního cyklu, a zejména před jejich 
výměnou nebo modernizací. S cílem 
minimalizovat administrativní zátěž 
vlastníků budov a nájemců by členské 
státy měly zajistit, aby certifikace 
energetické náročnosti zahrnovala 
inspekci otopných soustav 
a klimatizačních systémů a aby tyto 
inspekce byly prováděny pokud možno ve 
stejnou dobu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité minimalizovat administrativní zátěž vlastníků budov a nájemců.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Orgány místní a regionální 
samosprávy jsou pro úspěšné provedení 
této směrnice rozhodující. Se zástupci 
těchto orgánů by měl být konzultován 
každý aspekt jejího provádění na 
vnitrostátní a regionální úrovni. Místní 
projektanti a inspektoři staveb by měli 
obdržet odpovídající pokyny a zdroje 
k realizaci potřebných úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Orgány místní a regionální samosprávy jsou pro úspěšné provedení této směrnice 
rozhodující. Se zástupci těchto orgánů by měl být konzultován každý aspekt jejího provádění 
na vnitrostátní a regionální úrovni. Místní projektanti a inspektoři staveb by měli obdržet 
odpovídající pokyny a zdroje k realizaci potřebných úkolů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k přizpůsobení některých částí 
obecného rámce stanoveného v příloze I 
technickému pokroku, k vypracování 
metod výpočtu nákladově optimálních 
úrovní minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a k vypracování 
společných norem pro určování budov, 
jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba 
primární energie jsou nízké nebo nulové, 
při zohlednění obvyklých regionálních 
povětrnostních podmínek 
a předpokládaných změn povětrnostních 
podmínek z časového hlediska. Jelikož 
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stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

tato opatření jsou obecné povahy a jsou 
určena ke změně jiných než podstatných 
prvků této směrnice, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla vypracovat metody výpočtu nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a společné normy pro určování budov, jejichž emise 
oxidu uhličitého a spotřeba primární energie jsou nízké nebo nulové, při zohlednění 
obvyklých regionálních povětrnostních podmínek a předpokládaných změn povětrnostních 
podmínek z časového hlediska

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a)„novou budovou“ budova, pro níž je 
příslušné stavební povolení získáno po 
vstupu této směrnice v platnost; 

Or. en

Odůvodnění

Definice nové budovy je potřebná kvůli tomu, že výstavba nové budovy trvá měsíce / roky. Je 
důležité zavést nové požadavky pro ty budovy, pro které je příslušné stavební povolení získáno 
po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

zdí, základů, základové desky, stropu, 
střechy a izolace;

Or. en

Odůvodnění

Stínící prvky jsou velmi důležité pro energetickou účinnost a pro snížení spotřeby primární 
energie.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) renovace probíhá u více než 25 % 
plochy obvodového pláště budovy, 
s výjimkou činností souvisejících 
s pravidelnou údržbou, jako je např. 
čištění nebo malování;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyloučit činnosti související s pravidelnou údržbou, jako je např. čištění nebo 
malování. Tyto činnosti se mohou týkat velké plochy obvodového pláště budovy, ale nemusejí 
znamenat žádné zlepšení z hlediska energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) „energetickou chudobou“ stav, kdy 
si domácnost nemůže dovolit zaplatit účty 
za vytápění svého domu v přiměřené míře 
vycházející z úrovní doporučených 
Světovou zdravotnickou organizací, nebo 
vynakládá na tyto účty více než 10 % 
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svého příjmu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je technicky nezbytný pro definici „energetické chudoby“, pojmu 
uvedeného v pozměňovacím návrhu 31. „Energetická chudoba“ znamená stav, kdy si 
domácnost nemůže dovolit zaplatit účty za vytápění svého domu v přiměřené míře vycházející 
z úrovní doporučených Světovou zdravotnickou organizací, nebo vynakládá na tyto účty více 
než 10 % svého příjmu.

Pozměňovací návrh 15

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

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 pro dosažení nákladově 
optimálních úrovní a vypočítány podle
metody uvedené v článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Pro lepší srozumitelnost. Jedním z cílů směrnice je dosažení nákladově optimálních úrovní, 
které jsou vypočítány podle metody uvedené v článku 3.

Pozměňovací návrh 16

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 

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

Or. en

Odůvodnění

Jestliže Komise navrhuje společnou metodu výpočtu minimálních norem pro celou EU, je 
důležité, aby tyto normy zohledňovaly celou řadu faktorů souvisejících s vnitřním prostředím,
které určí, jak příjemně se bude v budově žít a pracovat.

Pozměňovací návrh 17

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, které nejsou užívány 
déle než tři roky, 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

Jestliže Komise navrhuje společnou metodu výpočtu minimálních norem pro celou EU, což 
může v mnoha zemích vést k přísnějším normám, je potřeba, aby byly znovu posouzeny a 
přehodnoceny výjimky z těchto norem. Zpravodajka se v této souvislosti domnívá, že dva roky 
jsou příliš krátká doba v případě dočasných budov, které jsou užívány pouze během renovace 
stávající (velké) budovy.

Adlib Express Watermark



PR\763315CS.doc 17/47 PE418.275v01-00

CS

Pozměňovací návrh 18

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

Budovy, které nejsou určeny k trvalému bydlení by neměly být vyloučeny, ale měly by mít 
možnost využít stejné podmínky a pobídky, jaké platí pro hlavní bydlení. U budov, které 
nejsou pravidelně užívány, může být promrháno ohromné množství energie i v případě, že 
nejsou obydleny celý rok, navíc je složité před výstavbou samotné budovy předjímat, kolik 
měsíců bude skutečně užívána.

Pozměňovací návrh 19

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. U všech budov, pro než se povolení 
získá po 30. červnu 2012, 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

Odůvodnění

S přihlédnutím k nákladům na zlepšení energetické účinnosti budov je důležité podpořit 
a poskytnout pobídky pro splnění minimálních požadavků na energetickou náročnost 
dosahujících výsledků výpočtu podle čl. 5 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 20

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. Po 30. červnu 2015 členské státy 
přezkoumají 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

Odůvodnění

Členské státy pět let po vstupu směrnice v platnost přezkoumají 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.

Pozměňovací návrh 21

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 30. června  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 a 
– odráží odlišné klimatické podmínky 
v různých členských státech
a pravděpodobnou změnu těchto 
podmínek během životnosti dané budovy a  
– stanovuje a zdůvodňuje předpoklady 
týkající se cen energie. 
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Při vypracovávání této metody Komise 
konzultuje se zástupci orgánů místní 
a regionální samosprávy a státní správy.

Or. en

Odůvodnění

Srovnávací metoda musí rozlišovat mezi novými a starými budovami, odrážet rozdílné 
klimatické podmínky v různých členských státech a pravděpodobné změny těchto podmínek 
během životnosti dané budovy a stanovit a zdůvodnit své předpoklady týkající se cen energie. 
Při vypracovávání této metody Komise konzultuje se zástupci orgánů místní a regionální 
samosprávy a státní správy.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přezkoumá srovnávací metodu 
každých pět let a v případě potřeby ji 
aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Přezkum je nezbytný kvůli zohlednění technického pokroku.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6
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, zejména:
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité umožnit členským státům vypracovat jejich vlastní srovnávací metodu, která vezme 
v úvahu technickou, environmentální a ekonomickou proveditelnost alternativních systémů.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. června 2010 Komise předloží 
odpovídající návrhy pokynů ohledně 
definice pojmu „technická, 
environmentální a ekonomická 
proveditelnost“ uvedeného ve druhém 
pododstavci. 

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka se domnívá, že, vzhledem k tomu, že směřujeme ke standardizovanější metodice, 
je logické rozšířit tuto zásadu také na definici toho, co je „proveditelné".

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7

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 

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k tomu, aby se u budov, u kterých probíhá 
větší renovace nebo jsou u nich 
modernizovány či nahrazovány jejich 
technické systémy či části těchto systémů, 
snížila energetická náročnost s cílem splnit 
minimální požadavky na energetickou 
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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.

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

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo možné vyhodnotit energetickou náročnost budov, pokud se změní nebo 
zmodernizují části technického systému budovy.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 30. června 2010 Komise předloží 
odpovídající návrhy na vypracování 
pokynů ohledně definice pojmu 
„technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné“ uvedeného v prvním 
pododstavci. 

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajka se domnívá, že, vzhledem k tomu, že směřujeme ke standardizovanější metodice, 
je logické rozšířit tuto zásadu také na definici toho, co je „proveditelné".
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 67 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2015 
byla při plánování jakékoli větší renovace 
posouzena a vzata v úvahu technická, 
environmentální a ekonomická 
proveditelnost následujících
alternativních systémů:
a) místních systémů dodávek energie 
využívajících obnovitelné zdroje energie, 
včetně tepelných čerpadel;
b) dálkového nebo blokového vytápění či 
chlazení, pokud je k dispozici, včetně 
systémů, jež v plné či částečné míře 
využívají energie z obnovitelných zdrojů;
c) kombinované výroby tepla a elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise navrhuje rozšířit oblast působnosti článku 6 na všechny nové 
budovy, a vzhledem k tomu, že povinnost uplatňovat minimální normy bude platit pro všechny 
větší renovace, je logické uplatňovat tento požadavek na větší renovace i na nové budovy. 
Odráží to rovněž požadavky stanovené ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 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 nebo napojeny na 
budovy či určeny na provoz několika 
budov současně. Stanoví se požadavky na 
nové technické systémy budovy a jejich 
části, jejich výměnu a modernizaci.
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Tyto požadavky se zejména vztahují na 
následující prvky:

Tyto požadavky se zejména vztahují na 
následující prvky:

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách;

a) kotle nebo jiné zdroje tepla v otopných 
soustavách, včetně dálkového či blokového 
vytápění a chlazení;

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) osvětlení.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy stanoví minimální požadavky na energetickou náročnost s ohledem na technické 
systémy, které jsou instalovány v budovách nebo napojeny na budovy či určeny na provoz 
několika budov současně. Je nutné stanovit požadavky na nové technické systémy budovy a 
jejich části, jejich výměnu a modernizaci, a to včetně dálkového či blokového vytápění a 
chlazení.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by měly ve vhodných 
případech podporovat instalaci 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

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 24/47 PR\763315CS.doc

CS

Odůvodnění

Směrnice by měla vést k nižší energetické náročnosti budov a k nižší spotřebě energií. 
Instalace aktivních kontrolních systémů, jako jsou automatické, kontrolní a monitorovací 
systémy, spotřebitelům umožní získat spolehlivé informace o jejich spotřebě energií, a zlepšit 
tak jejich spotřebitelské chování.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 9

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

1. Do roku 2020 Evropská unie sníží 
o 20 % spotřebu primární energie a 
alespoň o 20 % zvýší energetickou 
účinnost budov. 
Do roku 2020 členské státy zajistí, aby 
všechny nové budovy, pro které je vydáno 
stavební povolení, měly nízkou nebo 
nulovou spotřebu primární energie a 
nízké nebo nulové emise oxidu uhličitého.
U nových budov, kde celkovou užitnou 
podlahovou plochu větší než 250 m2

užívají orgány veřejné moci, členské státy 
zajistí, aby jak jejich emise oxidu 
uhličitého, tak jejich spotřeba primární 
energie byly 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.

Členské státy vypracují vnitrostátní plány 
na provádění požadavků stanovených 
v prvních třech pododstavcích a, pokud je 
to nákladově optimální, na zvýšení počtu 
stávajících budov, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové. Tyto vnitrostátní plány 
členské státy doplní celostátními, 
regionálními či místními programy na 
podporu opatření, která přispějí ke snížení 
energetické náročnosti budov, jako např. 
daňovými pobídkami, finančními nástroji 
či snížením DPH.  
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Stanoví se dílčí cíle pro: V rámci vnitrostátních plánů se stanoví
dílčí cíle a strategie pro:

a) nové a renovované obytné budovy; a) nové budovy, a to pro každou 
z kategorií uvedených v odstavci 5 přílohy 
1;

b) nové a renovované neobytné budovy; b) stávající budovy, a to pro každou 
z kategorií uvedených v odstavci 5 přílohy 
1;

c) budovy užívané orgány veřejné moci. c) budovy užívané orgány veřejné moci, 
včetně pravidel, které těmto subjektům 
umožní jít příkladem a splnit stanovené 
požadavky v brzké době.

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, 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 pro nové budovy
vyjádřené jako procentuální podíl, který v 
roce 2015 tyto budovy budou tvořit z 
celkového počtu nových budov a který 
budou představovat v souvislosti 
s celkovou užitnou podlahovou plochou;

ba) informace o tom, jaké požadavky 
členský stát zavedl, pokud jde o minimální 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
u nových budov a u stávajících budov, 
které procházejí větší renovací, v souladu 
se směrnicí 2008/xx/ES o podpoře užívání 
energie z obnovitelných zdrojů a v 
souladu s články 6 a 7 této směrnice;

c) informace o opatřeních přijatých na 
propagaci těchto budov.

c) kampaně informující o opatřeních 
přijatých na propagaci těchto budov;
ca) celostátní, regionální či místní 
programy na podporu opatření, která 
přispějí ke snížení energetické náročnosti 
budov, jako jsou např. daňové pobídky, 
finanční nástroje či snížení DPH.

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 

3. Členské státy nejpozději do 30. června 
2011 oznámí vnitrostátní plány podle 
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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.

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.

3a. Do dvou měsíců od oznámení 
vnitrostátního plánu členským státem 
podle článku 3 může Komise tento plán 
nebo jakýkoli jeho aspekt zamítnout, 
pokud nebude splňovat všechny 
požadavky tohoto článku, přičemž plně 
zohlední zásadu subsidiarity. V tomto 
případě navrhne členský stát změny. Do 
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. Prodlení s přijetím 
vnitrostátního plánu v důsledku tohoto 
postupu nemá vliv na poskytnutí 
finančních prostředků Společenství na 
projekty uvedené v tomto plánu; to platí i 
pro poskytování prostředků ze 
strukturálních fondů.

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

4. Do 30. června 2010 předloží Komise 
legislativní návrhy stanovující minimální 
normy, na jejichž základě členské státy 
vymezí budovy, jejichž emise oxidu 
uhličitého a spotřeba primární energie jsou 
nízké nebo nulové, přičemž zohlední 
obvyklé regionální povětrnostní podmínky 
a předpokládané změny těchto podmínek 
z časového hlediska.

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 

5. Do roku 2015 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 
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navrhne opatření ke zvýšení počtu těchto 
budov.

případně navrhne další opatření ke zvýšení 
počtu těchto budov.

Or. en

Odůvodnění

Do 30. června 2010 by Komise měla stanovit minimální normy, na jejichž základě budou 
definovány budovy, jejichž emise oxidu uhličitého a spotřeba primární energie jsou nízké 
nebo nulové, přičemž by měla zohlednit obvyklé povětrnostní podmínky. Do roku 2020 by 
měly členské státy zajistit, aby všechny nové budovy měly nízkou nebo nulovou  spotřebu 
primární energie a nízké nebo nulové emise oxidu uhličitého. Členské státy vypracují 
vnitrostátní plány na zvýšení počtu takových budov. Do roku 2015 by Komise měla zveřejnit 
svou zprávu o pokroku dosaženém v členských státech.

Pozměňovací návrh 31

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 naplňování 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 domácnosti;
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c) využití finančních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu a 
vývoje, informační kampaně 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 
zejména přijmou opatření, která podpoří 
investice do zlepšování energetické 
účinnosti ve prospěch občanů, jimž hrozí 
energetická chudoba, včetně smluv 
o energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise navrhuje přístup, který může vést k přísnějším a šíře 
uplatňovaným minimálním normám a k novým cílům, pokud jde o budovy s nízkou nebo 
nulovou spotřebou energie a nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku, je nezbytné stanovit, 
z  jakých zdrojů se tyto nové normy/cíle budou financovat.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví nezbytná opatření 
za účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov. Certifikát 
energetické náročnosti musí obsahovat 
energetickou náročnost budovy, skutečné 
množství energie spotřebované za rok (viz 
příloha I, odstavec 1) a referenční 
hodnoty, jako jsou minimální požadavky 
na energetickou náročnost, a umožňovat 
tak vlastníkům nebo nájemcům budovy 
nebo jejích částí  porovnání a posouzení 
její energetické náročnosti. Členské státy 
zajistí, aby stanovená opatření 
umožňovala snadné porovnání 
energetické náročnosti různých obytných, 
resp. neobytných, budov.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité umožnit snadné porovnání energetické náročnosti různých obytných, resp. 
neobytných, budov.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgány veřejné moci jdou příkladem 
a během doby platnosti certifikátu 
energetické náročnosti uskuteční 
doporučení v něm obsažená. Členské státy 
zařadí do svých vnitrostátních plánů 
opatření na podporu toho, aby orgány 
veřejné moci mohly v brzké době učinit 
vylepšení v oblasti energetické náročnosti 
a uskutečnit doporučení obsažená 
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v certifikátu energetické náročnosti. Při 
zpracovávání vnitrostátních plánů členské 
státy konzultují se zástupci orgánů místní 
a regionální samosprávy.

Or. en

Odůvodnění

Orgány veřejné moci by měly jít příkladem a uskutečnit doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti. Členské státy by měly do svých vnitrostátních plánů zařadit opatření, 
která orgánům veřejné moci umožní v návaznosti na konzultace se zástupci místních 
společenství tato doporučení provést.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Certifikace bytů nebo bytových jednotek 
určených k samostatnému užívání 
v komplexu budov může být založena na

5. Certifikace bytů nebo bytových jednotek 
určených k samostatnému užívání 
v komplexu budov může být založena na

a) společné certifikaci všech budov 
v případě komplexu budov se společnou 
otopnou soustavou nebo

a) společné certifikaci všech budov 
v případě komplexu budov se společnou 
otopnou soustavou nebo

b) posouzení jiného srovnatelného bytu ve 
stejném komplexu budov.

b) posouzení energetické náročnosti 
daného bytu nebo bytové jednotky.

Certifikát vystavený na základě posouzení 
energetické náročnosti budovy se umístí 
na nápadném místě tak, aby byl dobře 
viditelný a mohla se s ním seznámit 
zainteresovaná veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Certifikace by měla vycházet pouze z posouzení energetické náročnosti daného bytu nebo celé 
budovy. Certifikát energetické náročnosti budovy by měl být umístěn na nápadném místě tak, 
aby byl dobře viditelný a mohla se s ním seznámit zainteresovaná veřejnost.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise navrhne společnou evropskou 
značku „energeticky nejúčinnější 
budova“, kterou budou označeny budovy, 
jež splňují minimální kritéria energetické 
náročnosti a doporučení obsažená 
v certifikátu energetické náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tato značka bude motivovat orgány státní správy a místní a regionální samosprávy, aby 
uskutečnily doporučení obsažená v certifikátu energetické náročnosti.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby existovala společná evropská pravidla, v nichž budou stanoveny minimální 
normy, pokud jde o obsah a formu certifikátu energetické náročnosti. Tato společná pravidla 
poskytnou veřejnosti více informací o energetické náročnosti budov. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby byl do 
30. června 2012 certifikát energetické 
náročnosti vydán pro budovy nebo jejich 
části při výstavbě, prodeji nebo pronájmu 
a pro budovy, kde celkovou užitnou
podlahovou plochu větší než 250 m2 užívá 
orgán veřejné moci, a pro budovy často 
navštěvované veřejností, jejichž celková 
užitná podlahová plocha přesahuje 
250 m2.

Or. en

Odůvodnění

S cílem snížit energetickou náročnost budov, kde celkovou užitnou podlahovou plochu větší 
než 250 m2 užívá orgán veřejné moci, a pro budovy často navštěvované veřejností, jejichž 
celková užitná plocha přesahuje 250 m2, musí být certifikát energetické náročnosti získán do 
30. června 2012.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Vlastník budovy může kdykoli 
požadovat, aby schválený odborník 
vypracoval, přepočítal a aktualizoval 
certifikát energetické náročnosti, a to bez 
ohledu na skutečnost, zda se budova staví, 
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renovuje, pronajímá či prodává.

Or. en

Odůvodnění

S cílem snížit energetickou náročnost budovy by měla mít zainteresovaná osoba možnost 
požádat o tento certifikát bez ohledu na skutečnost, zda se budova staví, renovuje, pronajímá 
či prodává.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou opatření, která 
zajistí, že tam, kde celková užitná 
podlahová plocha budovy větší než 250 
m2, pro kterou byl vydán certifikát 
energetické náročnosti podle čl. 11 odst. 1,
je často navštěvována veřejností, je 
certifikát energetické náročnosti vystaven 
na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti. 

2. Členské státy přijmou opatření, která 
zajistí, že pokud má budova celkovou
užitnou podlahovou plochu větší než 250 
m2 a je často navštěvována veřejností, je 
certifikát energetické náročnosti vystaven
na nápadném místě dobře viditelném 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě orgánů veřejné moci by měl být certifikát energetické náročnosti 
umístěn na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti i v případě budov, jejichž celková 
užitná podlahová plocha přesahuje 250 m2 a jež jsou často navštěvovány veřejností. 

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se Komise domnívá, že zpráva 
členského státu podle druhého 
pododstavce neprokazuje rovnocennost 
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opatření podle prvního pododstavce, může 
do 6 měsíců od předložení zprávy vyzvat 
členský stát, aby doložil další skutečnosti 
nebo aby přijal konkrétní dodatečná 
opatření. Není-li Komise spokojena s tím, 
co členský stát doložil, nebo s dodatečně 
přijatými opatřeními, může odchylku od 
odstavců 1, 2 a 3 zrušit. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité jednoznačně vymezit postup schvalování v případě uplatnění odchylky od odstavců 
1, 2 a 3. Členské státy potřebují mít při uplatňování těchto odchylek k dispozici jednoznačná 
pravidla.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření podle odstavců 1 a 2 stanoví 
členské státy tak, aby bylo, pokud je to 
ekonomicky a technicky proveditelné, 
zajištěno, že příslušné inspekce 
proběhnou současně s inspekcemi 
otopných soustav podle článku 13, aby 
vlastníkům a nájemcům budov vznikly co 
nejmenší náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 se mohou 
členské státy rozhodnout, že přijmou 
opatření, která zajistí, aby bylo uživatelům 
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poskytováno poradenství ohledně výměny 
klimatizačních systémů nebo jiných úprav 
těchto systémů, přičemž mezi tato opatření 
mohou patřit inspekce za účelem 
posouzení účinnosti a kapacitní 
přiměřenosti klimatizačního systému.  
Celkový dopad tohoto přístupu by měl být 
v podstatě stejný jako u opatření 
popsaných odstavcích 1 a 2.
Pokud členské státy uplatňují opatření 
podle prvního pododstavce, předloží 
Komisi nejpozději do 30. června 2011 
zprávu o rovnocennosti těchto opatření 
s opatřeními stanovenými v odstavcích 1 
a 2. Členské státy předkládají tyto zprávy 
Komisi každé tři roky. Zprávy lze zahrnout 
do akčních plánů energetické účinnosti 
podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2006/32/ES.
Pokud se Komise domnívá, že zpráva 
členského státu podle druhého 
pododstavce neprokazuje rovnocennost 
opatření podle prvního pododstavce, může 
do šesti měsíců od předložení zprávy 
vyzvat členský stát, aby doložil další
skutečnosti nebo aby přijal konkrétní 
dodatečná opatření. Není-li Komise 
spokojena s tím, co členský stát doložil, 
nebo s dodatečně přijatými opatřeními, 
může odchylku od odstavců 1, 2 a 3 zrušit. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby v případě uplatňování odchylek existoval stejný systém jako u otopných 
soustav.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odborníci musí být schváleni s ohledem na 
svou způsobilost a nezávislost. Informace 
o odborné přípravě a postupu schvalování 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 36/47 PR\763315CS.doc

CS

podle odstavce 1 zpřístupní členské státy 
veřejnosti. Členské státy rovněž zpřístupní 
seznam schválených odborníků.
Do roku 2011 Komise vypracuje pokyny 
obsahující minimální normy pro 
průběžnou odbornou přípravu 
a schvalování odborníků. Toto opatření, 
jehož účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice jejím doplněním, se 
přijímá regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 21 odst. 2.

Každý členský stát uznává odborníky 
schválené ostatními členskými státy 
v souladu s těmito pokyny a neomezuje 
svobodu poskytování služeb a svobodu 
usazování z důvodů souvisejících se 
schválením vydaným jiným členským 
státem.
Členské státy nevytváří nepřiměřené 
překážky pro schvalování osob, které 
splňují minimální normy stanovené 
v pokynech Komise.

Or. en

Odůvodnění

Pro provádění této směrnice je důležité zajistit přístup k informacím o schválených 
odbornících. Vzájemné uznávání odborníků schválených v jiném členském státě provádění 
směrnice urychlí. Vzájemné uznávání by mělo vycházet z pokynů vypracovaných Komisí, která 
tak učiní do 1. ledna 2011.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise, které je nápomocen výbor zřízený 
článkem 20, vyhodnotí tuto směrnici 
z hlediska zkušeností získaných během 
jejího uplatňování a v případě potřeby 
předloží návrhy, mimo jiné pokud jde o

Komise, které je nápomocen výbor zřízený 
článkem 20, vyhodnotí do roku 2015  tuto 
směrnici z hlediska zkušeností získaných 
během jejího uplatňování a v případě 
potřeby předloží návrhy, mimo jiné pokud 
jde o
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a) metody pro klasifikaci energetické 
náročnosti budov na základě spotřeby 
primární energie a emisí oxidu uhličitého;

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

b) obecné podněty pro další opatření 
v oblasti energetické účinnosti v budovách.

b) obecné podněty pro další opatření 
v oblasti energetické účinnosti v budovách;
ba) stanovení požadavku platného na 
celém území Společenství, aby stávající 
budovy měly nízkou nebo nulovou 
spotřebu primární energie a nízké nebo 
nulové emise oxidu uhličitého.

Or. en

Odůvodnění

Ve své zprávě o pokroku by měla Komise popsat současný stav provádění směrnice 
a navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení podílu stávajících budov, které mají nízkou nebo 
nulovou spotřebu primární energie a nízké nebo nulové emise oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti a inspekčních zprávách, jejich 
účelu a cílech, o nákladově efektivních 
způsobech ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy a o střednědobých 
a dlouhodobých finančních důsledcích 
v případě, že ke zlepšení energetické 
náročnosti budovy nebudou přijata žádná 
opatření. Účelem informačních kampaní 
je přesvědčit vlastníky či nájemce, aby 
plnili a překračovali minimální normy.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, při zapojení orgánů místní 
a regionální samosprávy, rovněž zajistí, 
aby bylo těm, kteří jsou odpovědní za 
provádění této směrnice v rámci 
plánování a vymáhání stavebních norem, 
poskytováno poradenství a odborné 
vzdělávání. Toto poradenství a odborné 
vzdělávání musí zejména zdůrazňovat 
význam snižování energetické náročnosti 
a umožňovat, aby byly při plánování, 
projektování, výstavbě a renovaci 
průmyslových nebo obytných oblastí 
posuzovány optimální kombinace opatření 
ke zlepšení energetické účinnosti, 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
a využívání dálkového vytápění 
a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo poskytováno vhodné poradenství a odborné vzdělávání v rámci 
plánování a vymáhání stavebních norem. Toto poradenství a odborné vzdělávání by mělo 
zejména zdůrazňovat význam snižování energetické náročnosti a umožňovat, aby byly při 
plánování, projektování, výstavbě a renovaci průmyslových nebo obytných oblastí posuzovány 
optimální kombinace opatření ke zlepšení energetické účinnosti, využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a využívání dálkového vytápění a chlazení.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí odbornou přípravu většího 
počtu pracovníků provádějících instalaci 
a vyšší úroveň znalostí a schopností 
v oblasti instalace a začleňování 
požadovaných energeticky účinných 
technologií a technologií pro využití 
energie z obnovitelných zdrojů, aby se tito 
pracovníci mohli úspěšně zhostit své 
klíčové úlohy, kterou hrají v podpoře 
zlepšování energetické účinnosti budov.  

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla pracovníkům provádějícím instalaci poskytnuta odpovídající odborná 
příprava. V rámci této odborné přípravy by měl být zdůrazňován význam snižování 
energetické náročnosti.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do roku 2010 vytvoří Komise internetové 
stránky, které budou obsahovat tyto 
informace:
a) nejnovější verzi každého akčního plánu 
energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 
směrnice 2006/32/ES;
b) popis evropských opatření ke snížení 
energetické náročnosti budov, která právě 
probíhají na úrovni Společenství, včetně 
případných finančních/daňových 
nástrojů, příslušných informací o jejich 
uplatňování a kontaktních údajů;
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c) popis vnitrostátních akčních plánů 
opatření na celostátní, regionální a místní 
úrovni ke snížení energetické náročnosti 
budov, která právě probíhají v každém 
členském státě, včetně případných 
finančních či daňových nástrojů, 
příslušných informací o jejich 
uplatňování a kontaktních údajů;
d) příklady osvědčených postupů 
vedoucích ke snížení energetické 
náročnosti budov na celostátní, regionální 
a místní úrovni.
Informace podle prvního pododstavce 
jsou zveřejněny ve snadno přístupné 
formě a tak, aby byly dobře srozumitelné 
běžným nájemcům, vlastníkům 
a podnikatelům ze všech členských států, 
stejně jako všem orgánům státní správy 
a místní a regionální samosprávy. Tyto 
informace jsou zveřejněny tak, aby 
pomohly těmto osobám a organizacím 
snadno získat podporu, která je pro ně 
dostupná v oblasti snižování energetické 
náročnosti budov, a porovnávat opatření 
na podporu energetické účinnosti mezi 
jednotlivými státy. 

Or. en

Odůvodnění

Provádění této směrnice se urychlí zřízením internetových stránek, které bude vytvářet 
a aktualizovat Komise spolu s členskými státy a jejichž cílem bude pomoci členským státům 
a dalším zainteresovaným stranám získávat a sdílet informace o osvědčených postupech, 
o vnitrostátních programech a o dostupných finančních/daňových nástrojích.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla k sankcím 
za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 

Členské státy stanoví pravidla k sankcím 
za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých na základě této směrnice 
a přijmou veškerá opatření nezbytná 
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k zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději do 31. prosince 
2010 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich 
týkají.

k zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději do 31. prosince 
2010 a rovněž jí neprodleně oznámí 
veškeré následné změny, které se jich
týkají. Členské státy doloží účinnost těchto 
pravidel k sankcím v akčních plánech 
energetické účinnosti podle čl. 14 odst. 2 
směrnice 2006/32/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité provést rozbor účinnosti sankcí uplatňovaných členskými státy.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Příloha IV a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha V
Finanční nástroje pro snižování 

energetické náročnosti budov
Členské státy přijmou jedno nebo několik 
z těchto opatření:
a) snížení DPH u energeticky úsporného 
zboží a služeb, zboží a služeb s nízkou 
energetickou náročností a zboží a služeb 
využívajících energii z obnovitelných 
zdrojů; 
b) jiné daňové úlevy pro energeticky 
úsporné zboží a služby či energeticky 
účinné budovy, včetně slev na dani 
z příjmů či nemovitostí;
c) přímé dotace;
d) dotované úvěry či úvěry na nízký úrok;
e) grantové programy;
f) systémy zajišťování úvěrů;
g) požadavky na dodavatele energií nebo 
dohody s těmito dodavateli, které zajistí 
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finanční podporu všem kategoriím 
spotřebitelů, včetně smluv o energetické 
náročnosti.
Finanční či daňové pobídky by měly 
podporovat uskutečňování doporučení 
obsažených v certifikátu energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh technicky souvisí s pozměňovacím návrhem 31. Vzhledem k tomu, 
že Komise navrhuje přístup, který může vést k přísnějším a šíře uplatňovaným minimálním 
normám a k novým cílům, pokud jde o budovy s nízkou nebo nulovou spotřebou energie 
a nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku, je nezbytné stanovit, z jakých zdrojů se tyto nové 
normy/cíle budou financovat.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Význam energetické účinnosti

Evropa se potýká s řadou závažných krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých problémů 
s dodávkami energií a poptávkou po energiích.

Evropa potřebuje udržitelnou budoucnost s nízkými emisemi uhlíku. EU si do roku 2020 
vytýčila velmi smělé cíle: omezit skleníkové plyny o 20 % (v případě dosažení mezinárodní 
dohody o 30 %), snížit spotřebu energií o 20 % díky zlepšení energetické účinnosti 
a uspokojovat 20 % svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů.

EU rovněž čelí značnému hospodářskému poklesu. Ve třetím čtvrtletí roku 2008 poklesl 
v EU27 HDP o 0,2 % oproti předcházejícímu čtvrtletí. V listopadu 2008 dosáhla v eurozóně 
(EA15) míra nezaměstnanosti očištěná od sezónních vlivů hodnoty až 7,8 %. 

Cena a spolehlivost dodávek energií bude klíčovým faktorem jak konkurenceschopnosti 
EU, tak životní úrovně jejích občanů. Na úrovni EU se v posledních dvou letech ceny energií 
pro domácnosti výrazně zvýšily: u elektřiny o 15 %, u plynového oleje o 21 % a u zemního 
plynu o 28 %. To má jistě významný dopad na nejohroženější členy společnosti.

Podpora „zelených pracovních míst“ může být klíčovou součástí plánu obnovy EU.
Investice do energetické účinnosti, které jsou často náročné na pracovní sílu, hrají velmi 
důležitou úlohu při vytváření pracovních míst. Z průzkumu, který zadala Komise, vyplývá, že 
investice do energetické účinnosti vytvářejí stejný počet pracovních míst jako investice do 
tradičních infrastruktur (silnice, mosty či přenos energie) nebo dokonce vyšší.

Plynová krize konce roku 2008 a začátku roku 2009 zdůraznila problémy, s nimiž se EU 
potýká v oblasti zabezpečení dodávek, a závislost EU na vnějších dodávkách plynu. Země 
EU27 pokrývají své energetické potřeby dovozem z 51 %. 

Zvyšování energetické účinnosti je nejúspornějším opatřením, které EU umožní: dosáhnout 
stanovených cílů v oblasti emisí CO2, vytvářet pracovní místa, snížit náklady pro podniky, 
řešit sociální dopady zvyšování cen energií a snížit rostoucí závislost EU na vnějších 
dodavatelích energií.

Obzvláště důležité je snižování energetické náročnosti budov, které představují přibližně 
40 % spotřeby energie. S ohledem na výše uvedené je nyní pravý okamžik, aby EU znovu 
otevřela a vylepšila směrnici o energetické náročnosti budov.

Překážky rozvoje

V návrhu přepracovaného znění této směrnice uvádí Komise dvojí záměr:
 zapracovat zkušenosti získané od roku 2002, kdy vstoupila v platnost původní směrnice,
 zajistit jednotnější a důslednější provádění ustanovení tohoto právního předpisu.
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Princip přepracování je v oblasti stavebnictví a energetiky obecně vítán. Neznamená to však, 
že není nutné předpis důkladně posoudit a upravit. 

V přepracovaném znění se Komise věnuje především problému neuspokojivého provádění 
stávající směrnice. 22 členských států tvrdí, že směrnici provedly v plném rozsahu, avšak 
Komise vyjádřila zklamání nad tím, že řada členských států neprovádí v dostatečné míře 
opatření, která mají přispět ke zlepšení energetické účinnosti; a ačkoli nejsou k dispozici 
konkrétní údaje, zdá se, že počet nových budov a renovací s významnými vylepšeními 
v oblasti energetické účinnosti je v mnoha členských státech nízký.

Mezi překážky rozvoje patří:

1. Nízké povědomí o možnosti finančních úspor. Tuto překážku je třeba odstranit 
prostřednictvím informačních kampaní.

2. Nejistota a nedůvěra, pokud jde o výši dosažených úspor. K posílení důvěry v účinnost 
opatření, jež mají přinést energetické úspory, může přispět vydávání certifikátů a řízení 
kvality.  

3. Nedostupnost finančních prostředků na rozsáhlejší investice do opatření k dosažení 
energetických úspor. Vlády by měly vypracovat programy finanční podpory a pomoci zajistit, 
aby byly banky schopny poskytnout finanční zdroje.

4. Nutnost „vynaložit úsilí“ – zejména u rekonstrukcí a renovací. Informační kampaně 
a programy podpory by se měly zaměřovat na přirozené investiční příležitosti, které vznikají 
např. při výměně vlastníka či nájemce, a měly by být doplněny programy modernizace na 
místní úrovni.

Potřebná vylepšení směrnice

Finanční prostředky:

Směrnice by měla odrážet nutnost zajistit odpovídající finanční prostředky na splnění 
minimálních norem a požadavků, jež budou stanoveny. Účel směrnice bude dosažen pouze 
tehdy, bude-li k dispozici soubor finančních nástrojů – v ideálním případě zaměřených na 
nejohroženější domácnosti. 

Potenciálních nástrojů, které členské státy a/nebo Komise mohou a také by měly zavést, 
existuje celá řada: 
 projekty přímých veřejných výdajů,
 zajištění úvěrů a dotace (užitečné v době nízké dostupnosti úvěrů),
 sociální granty,
 snížení DPH u služeb a výrobků, které souvisejí se zlepšováním energetické účinnosti 

budov,
 snížení daně z nemovitostí,
 inovační modely financování – např. financování prostřednictvím splátek na základě úspor 

v účtech za energie,
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 vytvoření evropského fondu pro energetickou účinnost a energii z obnovitelných zdrojů na 
podporu provádění této směrnice. 

Na zlepšování energetické účinnosti budov mohly dosud v omezené míře využívat prostředků 
ze strukturálních fondů pouze členské státy, které k Evropské unii přistoupily 1. května 2004 
nebo později. Komise navrhuje rozšíření této možnosti na všechny členské státy. Zpravodajka 
navrhuje, aby se maximální míra financování těchto projektů z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj zvýšila ze 3 % na 15 %.

Informovanost a povědomí

Je nezbytné, aby všechny zainteresované strany měly povědomí o přínosech plynoucích ze 
snížení energetické náročnosti a aby měly k dispozici potřebné informace, jak takového 
snížení dosáhnout. Členské státy by si měly být schopny vyměňovat informace o osvědčených 
postupech.

Měl by být vytvořen společný evropský zdroj – internetové stránky a databáze – obsahující 
veškeré příslušné právní předpisy, všechny veřejné programy na podporu energeticky 
účinných budov s nízkými emisí CO2 a odpovídající finanční a fiskální nástroje. 

Informační a osvětové kampaně by se měly zaměřovat na aspekty, které nejsou předmětem 
minimálních norem.

Místní a regionální samospráva

Členské státy hrají při snižování energetické náročnosti budov významnou úlohu. 

Při vytváření standardizované metodiky pro výpočet minimálních norem by měly být vedeny 
konzultace s orgány místní a regionální samosprávy. 

Členské státy musí rovněž zajistit, aby bylo poskytováno poradenství a odborné vzdělávání 
projektantům a inspektorům staveb, a ti tak mohli při plánování, projektování, výstavbě 
a renovaci průmyslových anebo obytných oblastí řádně posoudit optimální kombinaci energií 
z obnovitelných zdrojů, vysoce účinných technologií a dálkového vytápění a chlazení.

Certifikáty energetické náročnosti

„Energetická náročnost“, jak je definována ve směrnici, nemusí odrážet skutečnou spotřebu 
energie. U budov, kde celkovou užitnou podlahovou plochu větší než 250 m2 užívá orgán 
veřejné moci, a u budov často navštěvovaných veřejností, jejichž celková užitná plocha 
přesahuje 250 m2, je důležité získat údaje o skutečné spotřebě energie a prezentovat je 
v certifikátech energetické náročnosti. 

Údaje uvedené v certifikátech energetické náročnosti prezentovaných v budovách užívaných 
orgány veřejné moci a v dalších budovách často navštěvovaných veřejností musí být přístupné 
a snadno porovnatelné. Komise by měla vypracovat společné normy pro prezentaci těchto 
údajů, včetně společné energetické značky pro tyto budovy. 
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Vzhledem k tomu, že budovy užívané orgány veřejné moci musí být příkladem prosazování 
energetické účinnosti, je přiměřené požadovat, aby v patřičné lhůtě splňovaly doporučení 
obsažená v certifikátu energetické náročnosti. Všichni vlastníci budov by však měli mít právo 
kdykoli požádat o vydání či revizi certifikátu energetické náročnosti jiným odborníkem, 
pokud s předloženými doporučeními nesouhlasí. 

V neposlední řadě je nezbytné, aby byla zajištěna vyšší míra standardizace a vzájemné 
uznávání jak certifikátů energetické náročnosti, tak odborné přípravy a schvalování 
odborníků, kteří tyto certifikáty vydávají, mezi členskými státy. Komise by měla vypracovat 
společné pokyny pro obě uvedené záležitosti, aby toho mohlo být dosaženo.

Minimální normy

Zpravodajka podporuje přístup Komise, která chce zajistit sbližování členských států na 
základě minimálních norem, i navrhované široké časové harmonogramy. Tento přístup 
umožní flexibilitu s ohledem na zeměpisné a klimatické rozdíly a současně zaručuje, že 
stanovené normy budou přísné a odůvodněné. Jako potřebná se však jeví některá drobná 
vylepšení.

Vzhledem k soustavnému zlepšování technologického a stavebního know-how a s ohledem na 
praktické zkušenosti členských států je logické, aby Komise pravidelně revidovala 
a aktualizovala standardizovanou metodiku pro výpočet nákladově optimální energetické 
účinnosti.

Po roce 2014 by členské státy neměly vytvářet pobídky pro nové budovy, které nesplňují 
nákladově optimální úrovně energetické náročnosti, jež vyplývají ze standardizované 
metodiky. Zpravodajka se však obává, že uplatnění této lhůty u renovací je problematické –
plánování a realizace rozsáhlých rekonstrukcí vyžaduje mnoho času a lhůta do roku 2014 by 
mohla zpozdit a narušit důležité rozsáhlé projekty v řadě zemí.

Pokud jde o výjimky, nevidí zpravodajka žádný důvod, proč by měly být z minimálních 
norem vyňaty objekty, které nejsou určeny k trvalému obývání. Domnívá se však, že dva roky 
jsou pro klasifikaci budovy jako dočasné příliš krátká doba – například velké firmy budou 
muset během renovace svého sídla dočasně užívat náhradní prostory delší dobu.

Zpravodajka podporuje návrh Komise rozšířit uplatňování minimálních norem na všechny 
rozsáhlé rekonstrukce. Platí však výjimka na základě technické a ekonomické proveditelnosti. 
Je pravděpodobné, že různé členské státy, a dokonce i různé místní orgány odpovědné za 
vymáhání dodržování směrnice, definují proveditelnost různým způsobem, a proto je třeba 
vydat jednoznačné pokyny.

Budovy s nízkými a nulovými emisemi uhlíku

V tomto ohledu může být návrh Komise zpřísněn. Není důvod, proč by tuto normu neměly do 
roku 2020 splňovat všechny budovy. Veřejné budovy by toho měly dosáhnout dříve.

Do roku 2013 by Komise měla předložit návrh společné definice budov s nízkými nebo 
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nulovými emisemi uhlíku a srovnávací metodu, na jejichž základě členské státy upřesní své 
vnitrostátní plány a definice. Aby bylo zajištěno, že tato definice i metoda budou přísné, 
efektivní a založené na zralé úvaze, měly by být předmětem postupu spolurozhodování, nikoli 
postupu projednávání ve výborech.

Inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů

Vzhledem k tomu, že inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů mohou pro 
vlastníky budov představovat značnou administrativní zátěž, je nezbytné, aby byly inspekce 
v časovém souladu – ideálně by měly proběhnout současně.

Komise poskytuje možnost odchýlit se od povinnosti provádět pravidelné inspekce otopných 
soustav, pokud členské státy přijmou jiná opatření, která jsou „rovnocenná“. Stejné pravidlo 
by mělo platit pro klimatizační systémy. Zdá se však, že Komise nemá žádný nástroj, jak 
uplatňování odchylky zamezit, pokud se domnívá, že přijatá opatření ve skutečnosti 
rovnocenná nejsou. To je nutné napravit.
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