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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Energetická účinnost představuje nákladově nejefektivnější způsob, jak omezit emise 
skleníkových plynů a další emise spojené s fosilními palivy. Povede k menší závislosti na 
dovozu energie, za nějž EU v současné době platí více než 400 miliard EUR ročně. 
Investice do energetické účinnosti povedou k menší závislosti EU na Rusku a státech 
OPEC. Půjde naopak o investice do evropského průmyslu. Z nich budou mít prospěch 
zejména malé a střední podniky, včetně instalačních podniků a podniků ve stavebnictví. 

V příštích letech bude nezbytné investovat velký objem prostředků do energetické 
infrastruktury, např. do produkční kapacity a skladování. To bude pro hospodářství EU 
obtížný úkol. Energetická účinnost může pomoci snížit náklady, neboť pro energii, která 
není spotřebována, není nutné mít produkční kapacitu, uskladnění ani sítě.

Společný evropský přístup k energetické účinnosti sníží náklady na energeticky účinné 
produkty a služby a přinese nové obchodní příležitosti pro zúčastněná průmyslová odvětví. 
Vytvoření společného trhu v oblasti energetické účinnosti znamená více než jen užitečný 
politický nástroj. K podpoře energetické účinnosti zavazuje Evropskou unii Lisabonská 
smlouva (čl. 194 odst. 2).

Již v roce 2007 byl jednomyslným rozhodnutím hlav států stanoven cíl dosáhnout 20% 
energetické účinnosti. Podle analýzy Komise však současný právní rámec a stávající opatření 
členských států umožní splnit pouze polovinu tohoto cíle. Jde přitom o cíl, jenž je klíčovou 
součástí plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Je proto kriticky 
zapotřebí podniknout v této věci další kroky. Návrh Komise jde správným směrem. Je 
samozřejmě snadné konkrétní části návrhu kritizovat, nicméně za to, že předložila řešení 
problému, je nutné Komisi gratulovat. Každý kritik Komise by měl okamžitě předložit 
alternativní návrh, jak dosáhnout uvedeného cíle.

Návrh stanoviska je prvním pokusem jdoucím tímto směrem. Hlavními změnami jsou:

1. Posílení dvoustupňového přístupu

Navrhovatel nestanoví závazné cíle, i když pro ně Evropský parlament v minulosti 
soustavně hlasoval. Doporučuje přijmout dvoustupňový přístup Komise a dále jej posílit. Aby 
se zabránilo bezdůvodně neambiciózním vnitrostátním orientačním cílům, je třeba stanovit 
evropskou metodiku. Navrhovaná metodika vychází z modelu Komise PRIMES z roku 
2007. Tento model zohledňuje různé situace v členských státech, např. potřebu zemí střední 
a východní Evropy dohnat rozvoj v ostatních oblastech EU a potřebu dosáhnout 
hospodářského růstu. Např. absolutní cíl snížení pro Polsko činí ve srovnání s rokem 2007 
pouhých –5,5 %.  Pro některé členské státy však z modelu plyne neúnosné břemeno 
(např. pro Maltu) nebo naopak bezdůvodně neambiciózní cíl (např. pro Lotyšsko).
Z tohoto důvodu by se měl použít opravný koeficient spojený s hospodářskou situací země. Je 
třeba zdůraznit, že cílem EU je pouhé 20% snížení oproti stavu, kdy se nepodnikne žádná 
akce. Absolutní snížení pro celou EU tvořenou 27 členskými státy činí ve srovnání s rokem 
2009 jen 7,7 %. Z toho plyne, že cíl vůbec není přehnaně ambiciózní, ale naopak velice 
realistický. Dosažení cíle EU, jenž činí 368,4 Mtoe úspor, má zásadní význam pro 
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důvěryhodnost EU a splnění mezníků plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 
2050. 

Je třeba, aby členské státy předložily vnitrostátní akční plány. Tyto plány nesmí 
obsahovat pouze pozitivní záměry, ale rovněž konkrétní opatření. Proto by měla mít 
Komise právo je posoudit a případně pozměnit. Součástí těchto vnitrostátních akčních plánů 
by měla být opatření, která zabrání úniku uhlíku. 

2. Větší důraz na pobídky

Návrh Komise, bude-li správně proveden, povede k velkému počtu pobídek, např. 
prostřednictvím systému podpory úspor energie. Návrh Komise by však měl být mnohem 
konkrétnější v tom, že energetické účinnosti by nemělo být v první řadě dosaženo regulací 
každého jednotlivého občana a malého a středního podniku, ale pomocí pobídek. V této 
souvislosti je také třeba vyjasnění, jež zabrání tomu, aby byly vnitrostátní pobídky vnímány 
jako nezákonná státní pomoc. 

3. Systém podpory úspor energie – udržitelný rámec pro hospodářské aktéry a občany, 
který zabrání efektu „brzda – plyn“ 

Jedním z hlavních problémů je, že finanční podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 
je mnohdy neudržitelná a nepředvídatelná. Stává se, že aktéři na trhu nemají přístup 
k příslušnému programu v lednu, protože ještě nebyl schválen jeho rozpočet, a v září je již 
rozpočtová položka vyčerpána. Výsledkem je frustrace všech zúčastněných partnerů, kteří se 
pak brání dlouhodobým investicím v této oblasti. Proto Komise správně navrhla systém 
povinných úspor energie, který zaručí trvalý tok financí. Podobné systémy byly úspěšně 
zavedeny v mnoha členských státech, např. v Itálii, Francii, Polsku, ve Spojeném 
království, v Dánsku, Irsku a ve vlámském regionu. I mnoho států USA uplatňuje tento 
systém. Problematickým aspektem článku 6 je, že hovoří o „povinnosti“. Je třeba vyjasnit, že 
povinnost se zde týká jen energetických distribučních společností. Malé a střední podniky 
a běžní občané budou mít prospěch z pobídek. Navrhovatel proto navrhuje uvedený systém 
přejmenovat na systém podpory úspor energie. 

Čl. 6 odst. 9 stanoví pro členské státy doložku o neúčasti. Aby se zajistilo, že se tím nevytvoří 
mezera v právní úpravě, je třeba zaručit, aby členské státy, které tuto doložku uplatní, 
zajišťovaly stejně trvalou a předvídatelnou podporu energetické účinnosti jako systém 
podpory úspor energie navržený Komisí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie čelí bezprecedentním výzvám, 
které vyplývají ze zvýšené závislosti na 
dovozu energie, z nedostatku zdrojů 
energie a z potřeby zastavit změnu klimatu 
a překonat hospodářskou krizi. Energetická 
účinnost je důležitým prostředkem, jak 
těmto výzvám čelit. Zlepšuje bezpečnost
dodávek do Unie, neboť snižuje spotřebu 
primární energie a snižuje dovoz energie. 
Pomáhá nákladově efektivním způsobem 
snižovat emise skleníkových plynů, a tím 
zmírňovat důsledky změny klimatu. 
Přechod k energeticky účinnému 
hospodářství by měl také urychlit šíření 
inovativních technologických řešení 
a zlepšit konkurenceschopnost průmyslu 
v Unii, podpořit hospodářský růst 
a vytvářet kvalitní pracovní místa 
v některých odvětvích, jež s energetickou 
účinností souvisejí.

(1) Unie čelí bezprecedentním výzvám, 
které vyplývají ze zvýšené závislosti na 
dovozu energie, z nedostatku zdrojů 
energie a z potřeby zastavit změnu klimatu 
a překonat hospodářskou krizi. Energetická 
účinnost je důležitým prostředkem, jak 
těmto výzvám čelit. Zlepšuje bezpečnost 
dodávek do Unie, neboť snižuje spotřebu 
primární energie a snižuje dovoz energie. 
Pomáhá nákladově efektivním způsobem 
snižovat emise skleníkových plynů, a tím 
zmírňovat důsledky změny klimatu. 
Přechod k energeticky účinnému 
hospodářství by měl také urychlit šíření 
inovativních technologických řešení 
a zlepšit konkurenceschopnost průmyslu 
v Unii, podpořit hospodářský růst 
a vytvářet kvalitní pracovní místa 
v některých odvětvích, jež s energetickou 
účinností souvisejí a bude možné je ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu 
obhájit v rámci celosvětové hospodářské 
soutěže.

Odůvodnění

Energetická účinnost, je-li realizována řádně, může na místní úrovni vést k vytváření 
pracovních míst, která mohou ve střednědobém a dlouhodobém výhledu zůstat zachována 
a odolávat celosvětové hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V této souvislosti by měl být zvláštní 
důraz kladen na místní evropské výrobce 
a malé a střední podniky splňující svými 
výrobky a službami vysoké normy kvality. 
Evropská unie by za tímto účelem měla 
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účinně kontrolovat související dovozy ze 
třetích zemí, aby zajistila, že tyto výrobky 
a služby splňují tytéž vysoké normy 
kvality, jaké platí pro místní výrobce 
a poskytovatele služeb v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém usnesení
za dne 15. prosince 2010 o revizi akčního 
plánu19 pro energetickou účinnost vyzval 
Komisi, aby do revidovaného akčního 
plánu pro energetickou účinnost včlenila
opatření s cílem překonat překážky bránící 
dosažení celkového cíle EU v oblasti 
energetické účinnosti v roce 2020.

(5) Evropský parlament ve svém usnesení
ze dne 15. prosince 2010 o revizi akčního
plánu pro energetickou účinnost vyzval 
Komisi, aby do revidovaného akčního 
plánu pro energetickou účinnost včlenila
závazný cíl energetické účinnosti spolu 
s opatřeními s cílem překonat překážky 
bránící dosažení celkového cíle EU 
v oblasti úspor energie v roce 2020.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Dne 22. června 2011 ukázala 
Evropská komise ve svém posouzení 
dopadů1, že vnitrostátní závazné cíle 
energetické účinnosti pro spotřebu 
primární energie by byly k zajištění 
splnění celkového cíle 20% úspory energie 
vhodnější než orientační vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti. Kromě toho je 
v posouzení dopadu uvedeno, že závazné 
cíle by umožnily členským státům větší 
pružnost při navrhování opatření v oblasti 
úspor energie, jež budou přizpůsobena 
situaci v jednotlivých členských státech.
1 SEC(2011)779
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele. Tempem renovací 
by neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti 
budov27. Povinnost renovovat veřejné 
budovy doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele. Tempem renovací 
by neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti 
budov27. Povinnost renovovat veřejné 
budovy doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována zajištění dobré kvality vnitřního 
ovzduší, zejména prostřednictvím 
vhodných požadavků na odvětrávání 
a používáním stavebních materiálů, 
vybavení a produktů s nízkými emisemi. 
V případech, kdy se opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti týkají veřejných 
budov, jako jsou například zařízení denní 
péče, mateřské školky či školy, by mělo být 
provedeno posouzení dopadů na zdraví.

Odůvodnění

Evropané tráví většinu svého času v uzavřených prostorech. Kvalita vnitřního ovzduší je 



PE472.304v04-00 8/71 AD\889370CS.doc

CS

rozhodující pro jejich zdraví a je faktorem pro chronické nemoci, jako je astma či alergie. Při 
renovacích budov za účelem lepší energetické účinnosti by se měla řešit možná zdravotní 
rizika, tedy například rizika plynoucí z nedostatečné ventilace kvůli větší těsnosti a ze 
škodlivých emisí ze stavebních materiálů a produktů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Společný rámec by měl 
poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených 
se zvyšováním energetické účinnosti. 
Sdělení Komise „Small Business Act“28

stanoví zásady, které by členské státy, jež 
se rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.
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svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených 
se zvyšováním energetické účinnosti. 
Sdělení Komise „Small Business Act“28

stanoví zásady, které by členské státy, jež 
se rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Odůvodnění

Systém vzájemného uznávání úspor energie by reálně znamenal, že spotřebitelé v jednom 
členském státě by mohli nakonec zaplatit za úspory započítávané do plnění cíle jiného 
členského státu.  To není spravedlivé, neboť prospěch musí mít spotřebitelé ve všech 
členských státech.  Mohlo by to také mít za následek hru o peníze ze strany energetických 
společností.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo možné využít potenciálu 
úspor energie v určitých segmentech trhu, 
kde se energetické audity obchodně 
nevyužívají (například v domácnostech 
nebo malých a středních podnicích), měly 
by členské státy zajistit dostupnost 
energetických auditů. Energetické audity 
by měly být pro velké podniky povinné 
a pravidelné, neboť úspory energie mohou 
být značné.

(19) Aby bylo možné využít potenciálu 
úspor energie v určitých segmentech trhu, 
kde se energetické audity obchodně 
nevyužívají (například v domácnostech 
nebo malých a středních podnicích), měly 
by členské státy zajistit dostupnost, a to 
i finanční, energetických auditů. 
Energetické audity by měly být pro velké 
podniky povinné a pravidelné, neboť 
úspory energie mohou být značné.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a mít k dispozici 
individuální vyúčtování založené na 
skutečné spotřebě.

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a mít k dispozici 
individuální vyúčtování založené na 
skutečné spotřebě. Zároveň by tyto měřiče 
měly být instalovány pouze v těch 
případech, pokud jejich možný užitek 
vyváží náklady na instalaci a tyto náklady 
se nestanou výraznější další zátěží pro 
konečného spotřebitele.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Většinu podniků v EU tvoří malé 
a střední podniky. Pro EU představují 
obrovský potenciál úspor energie. Aby se 
jim pomohlo se zaváděním opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti, měly by 
členské státy vytvořit příznivý rámec 
zaměřený na poskytování technické 
pomoci a cílených informací malým 
a středním podnikům.

(27) Většinu podniků v EU tvoří malé 
a střední podniky. Pro EU představují 
obrovský potenciál úspor energie. Aby se 
jim pomohlo se zaváděním opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti, měly by 
členské státy vytvořit příznivý rámec 
zaměřený na poskytování technické 
pomoci, cílených informací 
a zjednodušených postupů a formulářů 
žádostí o finanční prostředky a/nebo 
o začlenění do vnitrostátní energetické 
soustavy malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Měl by být k dispozici dostatečný 
počet spolehlivých profesionálů 
specializovaných v oblasti energetické 
účinnosti, aby se zajistilo efektivní 
a včasné provádění této směrnice, 
například pokud jde o soulad s požadavky 
na provádění energetických auditů 
a provádění systémů povinného zvyšování 
energetické účinnosti. Členské státy by 
proto měly zavést systémy certifikace pro 
poskytovatele energetických služeb, 
energetické audity a další opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti.

(30) Měl by být k dispozici dostatečný 
počet spolehlivých kvalifikovaných
profesionálů specializovaných v oblasti 
energetické účinnosti, aby se zajistilo 
efektivní a včasné provádění této směrnice, 
například pokud jde o soulad s požadavky 
na provádění energetických auditů 
a provádění systémů povinného zvyšování 
energetické účinnosti. Členské státy by 
proto měly zavést systémy certifikace pro 
poskytovatele energetických služeb, 
energetické audity a další opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Nezbytného zvýšení energetické 
účinnosti se nepodaří dosáhnout bez 
rozsáhlé změny smýšlení společnosti. 
Dnešní děti jsou zítřejší pracující, 
inženýři, architekti, podnikatelé 
a uživatelé energie. Jejich rozhodnutí 
ovlivní způsob, jak bude společnost 
v budoucnu vyrábět a využívat energii. 
Proto je důležitá výchova k úsporám 
energie, aby se následující generace 
mohly naučit, jak svým životním stylem 
a osobním chováním mohou přispět 
k účinnému využívání energie. Členské 
státy by proto měly přijmout opatření 
vhodná k podpoře školní výchovy 
k úsporám energie, a to zejména 
s důrazem na to, jak může každý jedinec 
svým osobním chováním přispět 
k účinnějšímu a udržitelnějšímu využití 
energie.
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Odůvodnění

Chceme-li podporovat udržitelné využívání energie, musíme začít u příštích generací. Pokud 
se děti už od raného věku budou vychovávat k odpovědnému využívání energie, budou mít tyto 
generace vysoký potenciál k šetření.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Podle legislativních návrhů Komise, 
předložených dne 6. října 2011 ohledně 
budoucnosti politiky soudržnosti Evropské 
unie, je pravděpodobné, že oproti období 
let 2007–2013 se finanční podpora 
energetické účinnosti poskytovaná ze 
strukturálních fondů a z fondu 
soudržnosti v období let 2014–2020 
výrazně zvýší. Toto financování bude 
rozhodující pro splnění cílů vymezených 
touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33b) Komise a členské státy by měly 
usilovat o vytvoření výzkumných 
programů, jejichž cílem bude nalézt 
technologie vhodné pro historické budovy 
pokrývající všechny aspekty spojené 
s využíváním energie z obnovitelných 
zdrojů, instalací inteligentních měřičů 
a jiných technologií, které bude nutné 
v těchto budovách nainstalovat. Zároveň 
by se měly zavázat, že budou šířit výsledky 
již provedeného výzkumu.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33c) Vzhledem ke zvláštnostem 
historických budov by bylo zapotřebí 
zkoumat odlišné způsoby spotřeby energie 
s ohledem na izolační vlastnosti 
tradičních budov, jejich přizpůsobení 
okolnímu prostředí a osvědčené postupy,
které byly dříve při využívání a fungování 
těchto budov uplatňovány.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 
nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti muset sledovat dopad nových 
opatření na směrnici 2003/87/ES, kterou 
se stanoví systém pro obchodování 
s emisemi.

(34) Provádění 20% cíle v oblasti 
energetické účinnosti by mohlo vést ke 
snížení poptávky po povolenkách v rámci 
systému ETS EU a narušit ceny uhlíku 
v EU, a proto by měla Komise vypracovat 
hodnotící zprávu o dopadech, které nová 
opatření budou mít na směrnici 
2003/87/ES, kterou se stanoví systém pro 
obchodování s emisemi, s cílem vytvořit 
pobídky v systému obchodování s emisemi 
pro zahájení dalších opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti, které odměňují 
investice do nízkouhlíkových technologií 
a připravují odvětví zapojená do ETS na 
inovace potřebné v budoucnu.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) V zájmu vytvoření rámce pro 
dlouhodobé zvyšování energetické 
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účinnosti a v souladu s cílem Evropské 
rady snížit do roku 2050 emise 
skleníkových plynů o 80–95 % je nezbytné 
upravit lineární koeficient podle směrnice 
2003/87/ES.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) Komise by při rozhodování 
o objemu povolenek, které podle čl. 19 
odst. 5 nemají být vydány, měla věnovat 
pozornost tomu, aby toto opatření nemělo 
za následek cenu uhlíku přesahující cenu, 
která má podle očekávání vyplývat 
z posouzení dopadu Komise v roce 2008, 
které doprovází návrhy souboru opatření 
v oblasti klimatu a obnovitelných energií 
(30 EUR).

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Směrnice 2006/32/ES požaduje, aby 
členské státy přijaly celkový vnitrostátní 
orientační cíl úspor energie ve výši 9 % do 
roku 2016 , dosažitelný díky energetickým 
službám a jiným opatřením ke zvýšení 
energetické účinnosti, a usilovaly o jeho 
splnění. Uvedená směrnice stanoví, že 
druhý plán energetické účinnosti přijatý 
členskými státy se případně tam, kde je to 
vhodné nebo nutné, doplní o návrhy 
dalších opatření předložené Komisí, včetně 
prodloužení doby platnosti cílů. Pokud 
zpráva dospěje k závěru, že nebyl učiněn 

(35) Směrnice 2006/32/ES požaduje, aby 
členské státy přijaly a splnily celkový 
vnitrostátní orientační cíl úspor energie ve 
výši 9 % do roku 2016, dosažitelný díky 
energetickým službám a jiným opatřením 
ke zvýšení energetické účinnosti. Uvedená 
směrnice stanoví, že druhý plán 
energetické účinnosti přijatý členskými 
státy se doplní o návrhy dalších opatření 
předložené Komisí. Posouzení dopadů 
doprovázející směrnici shledává, že 
členské státy směřují k dosažení 9% cíle, 
což je podstatně méně ambiciózní než 
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dostatečný pokrok k dosažení 
vnitrostátních orientačních cílů 
stanovených uvedenou směrnicí, mají se 
návrhy dalších opatření zaměřit na 
úroveň a povahu těchto cílů. Posouzení 
dopadů doprovázející tuto směrnici 
shledává, že členské státy směřují 
k dosažení 9% cíle, což je podstatně méně 
ambiciózní než následně přijatý cíl 20% 
úspory energie do roku 2020, a proto není
nutné se úrovní těchto cílů zabývat.

následně přijatý cíl 20% úspory energie do 
roku 2020, a že je proto nutné se úrovní
jednotlivých vnitrostátních cílů co 
nejrychleji zabývat.

Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Komise nenavrhla 
závazné cíle, ale řadu závazných opatření, čímž klesá flexibilita členských států, aniž by bylo 
zajištěno, že bude celkový cíl 20% úspor splněn. Z toho důvodu je zvolen opačný přístup, aby 
bylo cíle dosaženo a členské státy přitom měly možnost si vybrat z několika nezávazných 
opatření.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Vzhledem k tomu, že cíl této 
směrnice, kterým je dosažení cíle Unie 
v oblasti energetické účinnosti úsporou 
primární energie o 20 % do roku 2020 
a vytvoření podmínek pro další zvyšování 
energetické účinnosti v období po roce 
2020, pravděpodobně bez přijetí dalších 
opatření energetické účinnosti nebude 
členskými státy dosažen a může být lépe 
dosažen na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nevychází tato 
směrnice za rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(37) Vzhledem k tomu, že cíl této 
směrnice, kterým je dosažení cíle Unie 
v oblasti energetické účinnosti úsporou 
primární energie o 20 % do roku 2020 
a vytvoření podmínek pro další zvyšování 
energetické účinnosti v období po roce 
2020, pravděpodobně bez přijetí dalších
opatření energetické účinnosti nebude 
členskými státy dosažen a může být lépe 
dosažen na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. Společná akce 
na úrovni Unie v oblasti energetické 
účinnosti sníží náklady na energeticky 
účinné produkty a služby a zúčastněným 
průmyslovým odvětvím přinese nové 
podnikatelské příležitosti. Je vhodné 
vytvořit pro energeticky účinné produkty 
a služby společný trh. Autoři smluv 



PE472.304v04-00 16/71 AD\889370CS.doc

CS

výslovně začlenili energetickou účinnost 
do smluv, čímž vzniká v této oblasti 
povinnost jednat. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nevychází tato směrnice za rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 
cíle.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Při stanovování veškerých cílů 
a ukazatelů by měla být zohledněna různá 
situace jednotlivých členských států, 
především jejich klimatické podmínky, 
stav hospodářství a prognóza růstu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Komisi by měla být s cílem umožnit 
přizpůsobení se technickému pokroku 
a změnám v distribuci energetických 
zdrojů svěřena pravomoc přijímat 
k některým záležitostem akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Zvláště důležité bude, aby
Komise v rámci přípravné činnosti vedla
konzultace, a to i na odborné úrovni.

(38) Komisi by měla být s cílem umožnit 
přizpůsobení se technickému pokroku 
a změnám v distribuci energetických 
zdrojů svěřena pravomoc přijímat 
k některým záležitostem akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Komise by měla v rámci 
přípravné činnosti vést konzultace, a to i
s příslušným výborem Evropského 
parlamentu a na odborné úrovni.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 
o 20 % a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu.

1. Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem dosáhnout do roku 2020 alespoň 
cíle Unie úspory primární energie o 20 %
oproti prognózám z roku 20071, čemuž 
odpovídá roční spotřeba primární energie 
1470,5 Mtoe, a vytvořit podmínky pro 
další zvyšování energetické účinnosti do 
roku 2030 i po tomto datu.

Stanoví pravidla zaměřená na odstranění 
překážek na trhu energií a překonání 
některých nedostatků trhu, jež brzdí 
zvyšování účinnosti při dodávkách 
a využívání energie, a stanoví zavedení 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti do 
roku 2020.

Stanoví pravidla zaměřená na odstranění 
překážek na trhu energií a překonání 
některých nedostatků trhu, jež brzdí 
zvyšování účinnosti při dodávkách 
a využívání energie, zvláště pokud jde 
o malé spotřebitele, malé podniky 
a mikropodniky a nesmyslné pobídky pro 
velké výrobce energie zaměřené na 
podporu energetické účinnosti, a stanoví 
zavedení vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti do roku 2020.
1 Commission Non-Paper: Achieving  20 % Energy 
Efficiency (neoficiální dokument Komise: Jak 
dosáhnout o 20 % větší energetické účinnosti).

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. „uzavřenou distribuční soustavou“ 
soustava, která distribuuje energetické 
produkty v rámci geograficky vymezené 
průmyslové či obchodní zóny nebo zóny 
sdílených služeb a která nezajišťuje 
dodávky pro zákazníky v domácnostech, 
kromě příležitostného využívání malým 
počtem domácností, jejichž členové mají 
zaměstnanecký nebo podobný vztah 
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k vlastníkovi distribuční soustavy a které 
se nacházejí v oblasti zásobované 
uzavřenou soustavou;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledkem pozměňovacího návrhu k čl. 6 odst. 1 novému 
pododstavci. Tato definice souvisí s článkem 28 směrnice 2009/72/ES a článkem 28 směrnice 
2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a se zemním plynem.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „reakcí na spotřebu“ změny v užívání 
elektřiny koncovými uživateli či 
malovýrobci vzhledem k jejich 
současné/běžné spotřebě/injektáži v reakci 
na změny cen elektřiny a/nebo finanční 
pobídky, které mají užívání elektřiny 
vyrovnat, nebo v reakci na přijetí nabídky 
spotřebitele, jež může být podána 
samostatně nebo prostřednictvím 
seskupení, prodat snížení poptávky za 
určitou cenu na organizovaných trzích 
s elektřinou nebo maloobchodnímu 
poskytovateli. Programy reakce na 
spotřebu mají za cíl zvýšit účinnost 
v celkovém hodnotovém řetězci energie 
a/nebo zvýšit spotřebu a integraci 
obnovitelných zdrojů s přerušovanou 
produkcí.

Odůvodnění

Reakce na spotřebu je klíčový pojem, který je třeba ve směrnici definovat, neboť je poměrně
nový, avšak má obrovský potenciál jak z hospodářského, tak environmentálního hlediska. 
Reakce na spotřebu zlepšuje energetickou účinnost nabídky a poptávky, a to zpřístupněním 
kapacity v oblasti poptávky.

Pozměňovací návrh 25



AD\889370CS.doc 19/71 PE472.304v04-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „energetickým auditem“ systematický 
postup získávání dostatečných informací 
o stávajícím profilu energetické náročnosti 
stavby či skupiny staveb, průmyslového 
nebo obchodního postupu nebo zařízení 
a soukromých nebo veřejných služeb, který 
identifikuje a kvantifikuje možnosti 
nákladově efektivních úspor energie 
a podává zprávy o zjištěních;

12. „energetickým auditem“ systematický 
postup získávání dostatečných informací 
o stávajícím profilu energetické náročnosti 
stavby či skupiny staveb, průmyslového 
nebo obchodního postupu nebo zařízení 
a soukromých nebo veřejných služeb, který
při zohlednění dopadů na zdraví
identifikuje a kvantifikuje možnosti 
nákladově efektivních úspor energie 
a podává zprávy o zjištěních;

Odůvodnění

Při posuzování možností nákladově efektivních úspor energie by mělo být přihlédnuto ke 
zdravotním dopadům, tak aby se zajistila rovnováha mezi dobrou kvalitou vnitřního ovzduší, 
požadavky na vlhkost a pohodlím a zvýšením energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „smlouvou o energetické náročnosti“ 
smluvní ujednání mezi příjemcem 
a poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, podle kterého 
úhrada za investice vložené 
poskytovatelem je ve vztahu ke smluvně 
stanovené míře zvýšení energetické 
účinnosti nebo k jinému stanovenému 
kritériu energetické účinnosti, například 
finančním úsporám;

13. „smlouvou o energetické náročnosti“ 
smluvní ujednání mezi příjemcem 
a poskytovatelem (obvykle společností 
poskytující energetické služby) o opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti, které je 
ověřováno a kontrolováno během celého 
trvání smlouvy, kdy jsou investice 
(pracovní síla, dodávky nebo služby) do 
tohoto opatření hrazeny ve vztahu ke 
smluvně stanovené míře zvýšení 
energetické účinnosti nebo k jinému 
stanovenému kritériu energetické 
účinnosti;

Pozměňovací návrh 27
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. „mikrotechnologiemi k výrobě 
energie“ řada maloobjemových 
technologií pro výrobu elektrické energie 
a tepla, které lze instalovat a používat 
v jednotlivých domácnostech;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. „rozsáhlou renovací“ obnova, která 
snižuje energetickou spotřebu budovy jak 
z hlediska množství dodávané energie, tak 
i konečné spotřeby energie alespoň o 80 % 
ve srovnání se stavem před renovací;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020. Při stanovení těchto cílů 
zohlední cíl Unie dosáhnout úspory energie 
o 20 %, opatření stanovená touto směrnicí, 
opatření k dosažení vnitrostátních cílů 
úspory energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 
směrnice 2006/32/ES a další opatření na 
podporu energetické účinnosti 
v členských státech a na úrovni Unie.

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho
vnitrostátní absolutní míra spotřeby 
primární energie byla alespoň nižší než cíl
stanovený v příloze Ia. Tyto závazné 
vnitrostátní cíle zajistí splnění cíle Unie 
dosáhnout do roku 2020 úspory primární 
energie o 20 %, což vyžaduje snížení 
spotřeby primární energie EU v roce 2020 
o 368 Mtoe. Vnitrostátní cíle energetické 
účinnosti zohledňují opatření stanovená 
touto směrnicí.
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí zavedení strategií 
a opatření s cílem zabezpečit, aby jejich 
spotřeba primární energie byla nižší nebo 
rovna cíli do roku 2020 stanovenému 
v příloze Ia.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise nejpozději do 30. června 2014
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadující snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

2. Komise nejpozději do 30. června 2014
předloží návrh cílů energetické účinnosti
do roku 2030.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a  

Fond budov

1. Členské státy vypracují návrh 
vnitrostátní strategie pro snížení spotřeby 
energie ve stávajícím vnitrostátním fondu 
budov.
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2. Vnitrostátní strategie musí obsahovat 
legislativní, finanční a vzdělávací 
opatření, jež umožní dosáhnout do 31. 
prosince 2050 snížení energetické 
spotřeby stávajícího fondu budov o 80 % 
ve srovnání se stavem v roce 2010, a to 
hlavně prostřednictvím rozsáhlé renovace.

3. Vnitrostátní strategie navíc zahrnují 
následující střednědobé cíle:

a) snížení energetické spotřeby stávajícího 
fondu budov do 31. prosince 2030 o 30 % 
ve srovnání se stavem v roce 2010;

b) snížení energetické spotřeby stávajícího 
fondu budov do 31. prosince 2040 o 60 % 
ve srovnání se stavem v roce 2010.

Při stavbě veřejných budov zohledňují tyto 
strategie emise oxidu uhličitého ze 
stavebních materiálů, spotřebu energie 
v souvislosti s výrobou stavebních 
materiálů a životnost a ekologičnost 
stavebních materiálů a podporují 
používání obnovitelných přírodních 
zdrojů ve stavebnictví, jako je například 
dřevo.

4. Členské státy mohou přijmout rozdílný 
přístup ve vztahu ke komerčním, obytným 
a veřejným budovám a mohou začít 
řešením energeticky nejnáročnějších 
budov. Strategie jednotlivých členských 
států zajistí měřitelné snížení dodávané 
nebo konečné spotřeby energie (kWh 
a kWh/m2 nebo rovnocenné), jak stanoví 
příloha 1 směrnice 2010/31/EU, nejméně 
o 20 % do roku 2020, o 40 % do roku 
2030 a o 80 % do roku 2045.

5. Členské státy založí vnitrostátní 
strategie a opatření týkající se sektoru 
soukromých budov a sociálního bydlení 
na pobídkách.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Orientační dlouhodobé cíle

Dlouhodobým orientačním cílem Unie je 
zvýšit energetickou účinnost do roku 2030 
o 33,3 %, do roku 2040 o 46,6 % a do 
roku 2050 o 60 %, vyjádřeno jako 
absolutní míra snížení spotřeby primární 
energie.

Odůvodnění

Rok 2020 se blíží. Podnikatelské subjekty potřebují jistotu pro dlouhodobé plánování. 
K dosažení našeho cíle snížit emise CO2 o 80–95 % je důležité ve skladbě energie zvyšovat 
podíl energie z  obnovitelných zdrojů a dále zlepšovat energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 
m2 ve vlastnictví veřejných subjektů
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla spotřeba 
energie (kWh a kWh/m2 nebo 
rovnocenné) budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů či budov, které jsou 
nově předmětem smlouvy o pronájmu či 
leasingu uzavřené těmito subjekty, 
každoročně snížena o 2,5 %. 
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článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem splnění 2,5% cíle platného 
pro veřejné budovy vytvoří členské státy 
vnitrostátní mechanismus pro sdílení 
úsilí. Při vytváření tohoto mechanismu 
přihlížejí k finančním zdrojům 
regionálních a místních orgánů a 
k praktickým možnostem renovace daných 
budov. Podporují příslušné regionální 
a místní veřejné orgány, např. zlepšením 
přístupu k uzavírání smluv a internímu 
uzavírání smluv („intracting“).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zajištění dobré kvality vnitřního ovzduší 
prostřednictvím vhodných požadavků na 
odvětrávání a na využívání stavebních 
materiálů, vybavení a produktů s nízkými 
emisemi. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou svým veřejným 
subjektům povolit, aby ke svému ročnímu 
tempu renovace započítali nadbytek 
renovované podlahové plochy budov 
v daném roce tak, jako by byl renovován 
v jakémkoliv ze dvou předchozích nebo 
následujících let.

2. Členské státy mohou svým veřejným 
subjektům povolit, aby ke svému ročnímu 
tempu renovace započítali nadbytek 
renovované podlahové plochy budov 
v daném roce tak, jako by byl renovován 
v jakémkoliv ze tří předchozích nebo 
následujících let.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů nebo budov, které jsou nově 
předmětem smlouvy o pronájmu či 
leasingu uzavřené těmito subjekty, ve 
kterém bude uvedeno:

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b, b a (nové) a písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly 
systém pro hospodaření s energií.

b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly 
systém pro hospodaření s energií.

Plán energetické účinnosti a systém 
hospodaření s energií zohlední zdravotní 
rizika a prospěšná opatření. 

ba) při stavbě veřejných budov zohlednily 
emise oxidu uhličitého ze stavebních 
materiálů, spotřebu energie v souvislosti 
s výrobou stavebních materiálů, životnost 
a ekologičnost stavebních materiálů 
a podporovaly používání obnovitelných 
přírodních zdrojů ve stavebnictví, jako je 
například dřevo.

bb) zavedly smlouvy na energetické služby 
zaměřené na zachování nebo zvýšení 
energetické účinnosti v dlouhodobém 
výhledu, včetně smluv o energetické 
náročnosti.
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Alternativně k odstavci 1 a 2 mohou 
členské státy přijmout jiná opatření 
k dosažení rovnocenného objemu úspor 
energie (možnost neúčasti). Pro účely této 
alternativy mohou odhadnout úspory 
energie, k nimž by mohlo vést uplatnění 
odstavců 1 a 2, za pomoci vhodných 
standardních hodnot. Členské státy 
mohou tuto alternativu k čl. 4 odst. 1 
zvolit s cílem ocenit architektonickou či 
historickou hodnotu úředně chráněných 
budov či jejich skupin, posoudit a podpořit 
jejich historické rysy odpovídající 
požadavkům na energetickou nenáročnost 
a zvážit opatření ke zlepšení jednotlivých 
případů, aniž by došlo ke změně jejich 
autentičnosti.

Neustále sledují pokrok při vývoji nových 
technologií, zejména v tomto případě. V 
souladu se zásadou subsidiarity mohou 
členské státy rovněž tento přístup uplatnit 
v souvislosti s obcemi. 

Při zvažování alternativních opatření by 
měly členské státy zejména usilovat o lepší 
výsledky než dosažení cíle uvedeného 
v článku 3a, který je stanoven pro 
soukromé budovy. 

Členské státy, které se pro tento 
alternativní přístup rozhodnou, oznámí 
Komisi nejpozději do 1. ledna 2013, jaká 
alternativní opatření plánují přijmout, 
a uvedou, jakým způsobem dosáhnou 
rovnocenného snížení energetické 
náročnosti veřejných či soukromých 
budov. Komise tato opatření přezkoumá a 
v případě potřeby je zamítne či pozmění. 

Komise nepřetržitě sleduje pokrok 
dosažený pomocí alternativních opatření 
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v členských státech. Pokud úspory 
dosažené prostřednictvím těchto opatření 
nedosahují objemu energetických úspor 
požadovaných v odstavci 1, informuje 
Komise členský stát a navrhne zlepšení 
opatření. Pokud po řádném zvážení 
členský stát neprovede tyto návrhy či jiná 
opatření, na nichž se členské státy 
a Komise shodnou, rozhodne Komise 
o použití závazného opatření uvedeného 
v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

Členské státy vybídnou veřejné subjekty 
k tomu, aby pokud možno nakupovaly 
pouze výrobky, služby a budovy s vysokou 
energetickou účinností, a to nákladově 
efektivním způsobem. Veřejné subjekty 
přitom zohledňují nákladovou efektivitu, 
ekonomickou proveditelnost a technickou 
způsobilost a rovněž dostatečnou 
hospodářskou soutěž.
Členské státy podněcují rozvoj a využívání 
energetických služeb v souladu s článkem 
2.3. V této souvislosti veřejné orgány zváží 
možnost uzavření dlouhodobých smluv 
o energetické náročnosti, jak je uvedeno 
v článku 14b.

Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Komise nenavrhla 
závazné cíle, ale řadu závazných opatření, čímž klesá flexibilita členských států, aniž by bylo 
zajištěno, že bude celkový cíl 20% úspor splněn. Z toho důvodu je zvolen opačný přístup, aby 
bylo cíle dosaženo a členské státy přitom měly možnost si vybrat z několika nezávazných 
opatření.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za
předchozí rok vyjma energie používané
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie a/nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli dodatečných
ročních úspor konečné spotřeby energie 
odpovídajících nejméně 1,5 % jejich 
objemu ročního prodeje energie v tomto 
členském státě v průměru za období 
posledních tří let. Komise provede 
posouzení možné dvojí regulace v odvětví 
dopravy. Tohoto objemu úspor energie 
musí být odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou nezávislé měřicí,
kontrolní a ověřovací systémy, v rámci 
kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – návětí – písm. a, b, c a ca (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci systému povinného zvyšování 
energetické účinnosti členské státy mohou:

5. V rámci systému povinného zvyšování 
energetické účinnosti členské státy:

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 
v oblasti sociálního bydlení;

a) zahrnou do povinných úspor, jež 
stanoví, závazné požadavky v sociální 
oblasti, například tím, že budou vyžadovat, 
aby opatření byla prováděna 
v domácnostech s nízkými příjmy
postižených energetickou chudobou nebo 
v oblasti sociálního bydlení; o těchto 
opatřeních je nutné rozhodnout po 
konzultaci s veřejnými orgány;

b) povolit odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
poskytovateli energetických služeb nebo 
jinými třetími stranami; v tomto případě
zavedou akreditační postupy, které budou 
jasné, transparentní a otevřené všem 
aktérům na trhu a zaměří se na snížení 
nákladů spojených s certifikací;

b) povolí odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
poskytovateli energetických služeb nebo 
jinými třetími stranami; v tomto případě
zajistí, že budou zavedeny akreditační 
postupy, které budou jasné, transparentní 
a otevřené všem aktérům na trhu a zaměří 
se na snížení nákladů spojených 
s certifikací;

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce 
tak, jako by byly místo toho dosaženy 
v kterémkoli ze dvou předchozích nebo 
dvou následujících let.

c) povolí odpovědným stranám započítávat 
úspory dosažené v daném roce tak, jako by 
byly místo toho dosaženy v kterémkoli ze 
dvou předchozích nebo dvou následujících 
let, s cílem zajistit větší pružnost systému;

ca) přijmou zvláštní opatření k řešení 
situace, kdy vznikají nesmyslné pobídky, 
k čemuž dochází, když distributoři energie 
a společnosti zabývající se 
maloobchodním prodejem energie jsou 
zároveň výrobci energie.
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Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) veškeré náklady přenesené na jejich 
zákazníky, přičemž zajistí ochranu 
integrity a důvěrnosti soukromých či 
obchodně citlivých informací v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské 
unie.

Odůvodnění

Je třeba klást větší důraz na zásadu pobídek. Důkazní břemeno by v případě, že je pobídka 
napadena jako neospravedlnitelná státní pomoc, mělo ležet na Komisi, a nikoli na členském 
státě, který chce pobídky poskytovat. 

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vnitrostátní regulační orgány vydávají 
za použití všech informací podle čl. 6 odst. 
6 výroční zprávy, v nichž uvedou, zda 
systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti plní své cíle za nejnižších 
možných nákladů pro spotřebitele. 
Vnitrostátní regulační orgány zároveň 
pravidelně zadávají nezávislé posudky 
týkající se dopadů, které má výše zmíněný 
systém na účty za energii, energetickou 
chudobu a úspory energie, které má tento 
systém zajistit, s cílem dosáhnout co 
nejvyšší nákladové účinnosti. Členské 
státy jsou povinny tyto dopady zohlednit 
při úpravách systému.

Pozměňovací návrh 46
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 200 GWh, 
kteří zaměstnávají méně než padesát osob 
nebo jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 8 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy zajistí, že distributoři 
energie nebo společnosti zabývající se 
maloobchodním prodejem energie budou 
během realizace opatření k dosažení úspor 
energie u konečných zákazníků 
spolupracovat se specializovanými 
poskytovateli. S pomocí konceptu 
energetických služeb vypracovaného 
zájmovými skupinami tržních partnerů 
bude dosaženo dohody o tom, které 
konkrétní nabídky tržních partnerů lze 
rozumně spojit a na místní úrovni nabízet 
společně.  
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Prodej či dodávky energetických 
produktů nejsou spojeny se závazky 
v oblasti úspor energie uvedenými 
v odstavci 1 tohoto článku v případě, že

– sestávají z plynu, který je nevyhnutelnou 
součástí výroby oceli; nebo

– jsou dodávány či prodávány hlavně do 
vlastních pracovišť a podniků; nebo 

– jsou organizovány v rámci uzavřených 
distribučních soustav.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení úspor 
energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. Roční 
objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1. Členské státy, 
které zvolí tuto možnost, oznámí Komisi 
nejpozději do 1. ledna 2013, jaká 
alternativní opatření plánují přijmout, 
včetně pravidel o sankcích uvedených 
v článku 9, a dokázat, jakým způsobem by 
požadovaného objemu úspor dosáhly. 
Komise může tato opatření zamítnout nebo 
navrhnout jejich změnu do třech měsíců od 

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení 
dodatečných úspor energie mezi 
konečnými zákazníky rozhodnout k přijetí 
jiných opatření (možnost neúčasti). Roční 
objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1. Členské státy, 
které zvolí tuto možnost, oznámí Komisi 
nejpozději do 1. ledna 2013, jaká 
alternativní opatření plánují přijmout, 
včetně pravidel o sankcích uvedených 
v článku 9, a dokázat, jakým způsobem by 
požadovaného objemu úspor dosáhly. 
Komise může tato opatření zamítnout nebo 
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data oznámení. V takových případech 
dotyčný členský stát alternativní přístup 
neuplatní, dokud Komise znovu předložený 
nebo upravený návrh opatření výslovně 
nepřijme.

navrhnout jejich změnu do třech měsíců od 
data oznámení. V takových případech 
dotyčný členský stát alternativní přístup 
neuplatní, dokud Komise znovu předložený 
nebo upravený návrh opatření výslovně 
nepřijme.

Komise nepřetržitě sleduje pokrok 
dosažený pomocí alternativních opatření v 
členských státech. Pokud úspory dosažené 
prostřednictvím těchto opatření 
nedosahují objemu energetických úspor 
požadovaných v odstavci 1, informuje 
Komise členský stát a navrhne zlepšení 
opatření. Pokud po řádném zvážení 
členský stát neprovede tyto návrhy či jiná 
opatření, na nichž se členské státy a 
Komise shodnou, rozhodne Komise o 
použití závazného opatření uvedeného v 
odstavci 1.

Opatření přijatá na základě tohoto 
odstavce zajistí pro všechny účastníky 
trhu stejnou míru spolehlivosti plánování, 
pokud jde o systém podpory úspor energie. 
Je nutné zaručit, aby byly finanční 
mechanismy pro energetickou účinnost 
poskytovány nepřetržitě, dlouhodobě a 
nezávisle na ročních rozpočtových 
změnách. V případě potřeby se tyto 
mechanismy mohou postupně zmenšovat.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 

vypouští se
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odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Mají-li členské státy v úmyslu 
podnítit energetické společnosti k 
dosažení cílů energetické účinnosti 
uvedených v čl. 1 odst. 2, měly být 
vybídnuty k tomu, aby do tohoto 
programu zapojily celý hodnotový řetězec 
– od výrobců energie, přes distributory až 
po její spotřebitele.

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, že budou 
zavedeny vnitrostátní systémy pobídek k 
nahrazení nákladů spojených s auditem 
těm společnostem, které realizují 
přijatelnou část navrhovaných opatření 
vzešlých z doporučení jejich energetických 
auditů, a vytvoření dalších pobídek 
k realizaci takových opatření.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými a/nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu. Audity mohou být 
vykonávány vnitropodnikovými odborníky 
za předpokladu, že jsou kvalifikovaní a 
schválení, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita.

Odůvodnění

Ve velkých společnostech, v nichž tvoří energie zásadní část provozních nákladů, jsou 
energetické audity a systémy hospodaření s energií a environmentálního hospodaření již 
dávno považovány za významné nástroje ke sledování a optimalizaci spotřeby energie. Z toho 
důvodu je důležité umožnit velkým podnikům, aby energetické audity prováděly za pomoci 
vnitropodnikových pracovníků, za předpokladu, že jsou tito pracovníci vhodně kvalifikovaní 
a schváleni.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy poskytnou malým 
a středním podnikům a případně 
domácnostem pobídky a finanční podporu 
– např. daňové úlevy nebo dotace –
určené k úplnému nebo částečnému 
pokrytí nákladů na energetický audit, 
k zavedení systémů hospodaření s energií, 
k provedení posouzení nákladů životního 
cyklu zařízení využívajících energii nebo 
k provedení doporučení energetického 
auditu či ke zmenšení jejich energetické 
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závislosti.

Odůvodnění

Je třeba klást větší důraz na zásadu pobídek. Důkazní břemeno by v případě, že je pobídka 
napadena jako neospravedlnitelná státní pomoc, mělo ležet na Komisi, a nikoli na členském 
státě, který chce pobídky poskytovat. 

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní nebo 
schválení, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita a v případě nutnosti se 
ukládají sankce.

Odůvodnění

Text bodu odůvodnění 20 ohledně vnitropodnikových odborníků by se měl promítnout i do 
tohoto článku.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Energetické audity mohou probíhat 4. Energetické audity mohou probíhat 
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samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu.

samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu.
Minimálním požadavkem však je, aby 
takovéto audity zahrnovaly posouzení 
dopadů na zdraví.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Energetické audity a systémy pro 
hospodaření s energií realizované podle 
tohoto článku nebrání tomu, aby byla 
totožná či obdobná opatření použita jako 
odůvodnění stávajících či budoucích 
systémů finančních pobídek a podpory, 
například daňových úlev. V případě 
nutnosti budou v souladu s tím upraveny 
pokyny pro evropskou státní podporu 
v této oblasti a směrnice 2003/96/ES.

Odůvodnění

Energetické audity a systémy pro hospodaření s energií by neměly bránit existenci stávajících 
či budoucích systémů pobídek a podpory v jednotlivých členských státech. Daňové úlevy se 
osvědčily jako vhodná pobídka pro vytvoření systémů pro hospodaření s energií.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Nejpozději do 30. června 2013 přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci obecná kritéria, na nichž se 
budou energetické audity zakládat.

Pozměňovací návrh 59
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie a poskytnou 
údaje o skutečném čase spotřeby, v souladu 
s přílohou VI.

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie a poskytnou 
údaje o skutečném čase spotřeby, v souladu 
s přílohou VI. Měřiče musí být úsporné 
a musí zlepšit energetickou účinnost 
domácností.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odůvodnění

Třetí legislativní balíček pro vnitřní trh EU s plynem a elektřinou členským státům umožňuje 
provést před zavedením inteligentních měřičů analýzu nákladů a přínosů. Instalace měřičů do 
80 % domácností do roku 2020 by se měla uskutečnit pouze za předpokladu, že výsledky 
analýzy budou pozitivní. Nákladné systémy by měly být zaváděny pouze v případě, že je to 
v zájmu spotřebitele. Peníze vynaložené na zavedení inteligentních měřičů by mohly být lépe 
využity na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti, jako je izolace.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 

Členské státy zajistí, aby v budovách 
s několika jednotkami (obytnými či 
obchodními), v nichž jsou tyto jednotky 
zásobovány teplem a místní teplou vodou 
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s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

z centrálních systémů, byla spotřeba 
měřena pro každou jednotku zvlášť.
Členské státy stanoví pravidla pro roční 
rozdělování nákladů na základě spotřeby 
tepla a místní teplé vody v těchto 
budovách. Výjimky jsou možné v případě, 
že se instalace měřicích přístrojů či 
rozdělování nákladů na základě spotřeby 
ukáží jako technicky neproveditelné nebo 
že z analýzy nákladů a přínosů vyplyne, že 
náklady převyšují přínosy, například 
u vysoce účinných budov. Měření 
chlazení je dobrovolné.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy žádají od vnitrostátních 
regulačních orgánů, aby prováděly 
každoroční hodnocení dostupnosti a 
užitečnosti vyúčtování spotřeby energie 
pro spotřebitele. Tato zjištění se zpřístupní 
veřejnosti.

Odůvodnění

Pokud mají spotřebitelé změnit svou spotřebu energie, je nutné, aby rozuměli vyúčtování 
spotřeby energie. Po vnitrostátních regulačních orgánech je proto nutné požadovat, aby 
hodnotily, zda spotřebitelé svému vyúčtování rozumějí. Tím, že se tyto informace zveřejní, si 
budou spotřebitelé moci vybrat společnosti s nejlepšími postupy.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 
1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla a 
elektřiny s vysokou účinností a účinného 

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností, včetně kombinované 
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dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII. 

výroby v malém měřítku a mikrovýroby,
a účinného dálkového vytápění a chlazení, 
který bude obsahovat údaje stanovené 
v příloze VII, a uvědomí o nich Komisi. 
Související administrativní výdaje by měly 
co nejvíce omezeny. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII. 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností a 
využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla. 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby podpořily
rozvoj kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností, včetně 
výroby v malém měřítku a mikrovýroby,
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla. 

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo 

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení. O takových 
podmínkách pro vyjmutí členské státy 
uvědomí Komisi nejpozději do 
1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

vypouští se
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a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení. O takových 
podmínkách pro vyjmutí členské státy 
uvědomí Komisi nejpozději do 
1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat. Členské státy 
zavedou mechanismy, které zajistí 
připojení těchto zařízení k sítím dálkového 
vytápění a chlazení. Mohou vyžadovat, aby 
tato zařízení uhradila poplatky za připojení 
a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům. Členské státy mohou 

8. Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat. Členské státy 
zavedou mechanismy, které zajistí 
připojení těchto zařízení k sítím dálkového 
vytápění a chlazení. Mohou vyžadovat, aby 
tato zařízení uhradila poplatky za připojení 
a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
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stanovit podmínky pro vyjmutí 
z působnosti ustanovení prvního 
pododstavce, když:

k zákazníkům.

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení. O takových 
podmínkách pro vyjmutí členské státy 
uvědomí Komisi nejpozději do 
1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 10a 
písm. b) a e).

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Členské státy mohou být částečně či 
zcela vyňaty z plnění povinnosti uvedené 
v odstavcích 3, 6 a 8, pokud zaručí, že 
budou vypracována alternativní opatření 
na podporu kombinované výroby tepla a 
elektřiny, např. prostřednictvím 
udržitelných systémů finanční podpory, a 
že tato opatření budou zajištěna nezávisle 
na změnách ročního rozpočtu. Po 
stanovení vnitrostátních plánů vytápění a 
chlazení členské státy vypočtou a oznámí 
Komisi dosažitelný potenciální objem 
energetických úspor podle odstavců 3, 6 a 
8. Komise tyto výpočty přezkoumá. 
Rovnocenná opatření dosahují stejného 
objemu energetických úspor, jaký byl 
stanoven těmito výpočty. 

Členské státy mohou části vypočtených 
úspor dosáhnout za použití jiných 
opatření, kterými doplní opatření uvedená 
v ostatních odstavcích této směrnice, 
pokud analýza příslušného členského 
státu dospěla k závěru, že kombinovaná 
výroba tepla a elektřiny není proveditelná, 
neboť 

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;

b) z analýzy nákladů a přínosů podle 
odstavce 9 vyplývá, že náklady včetně 
investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení po celou dobu životnosti zařízení;

c) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo
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d) zařízení je umístěno v blízkosti 
geologického úložiště povoleného podle 
směrnice 2009/31/ES; nebo

e) z analýzy nákladů a přínosů podle 
odstavce 9 vyplývá, že náklady včetně 
investic do infrastruktury neumožňují 
konkurenceschopnou návratnost investic, 
zohlední-li se náklady na poskytování 
stejného množství elektřiny a tepla pomocí 
odděleného vytápění nebo chlazení po 
celou dobu životnosti zařízení;

f) z hospodářských důvodů nebo 
k zajištění stability sítě mají být povoleny 
nové plynové či uhelné elektrárny 
s vysokou účinností bez jednotek na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny;

g) zařízení využívá technologie 
nespočívající ve spalování.

Nejvýše polovina těchto rovnocenných 
opatření spadá do jiné oblasti, než je 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny, 
např. finanční pobídky.

Členské státy, které zvolí tyto možnosti, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a prokáží, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do tří měsíců od data oznámení, a to 
zejména v případech, kdy není zaručena 
žádná udržitelná finanční podpora. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Komise nepřetržitě sleduje pokrok 
dosažený pomocí alternativních opatření 
v členských státech. Pokud úspory 
dosažené prostřednictvím těchto opatření 
nedosahují objemu energetických úspor 
požadovaných v odstavci 1, informuje 
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Komise členský stát a navrhne zlepšení 
opatření. Pokud po řádném zvážení 
členský stát neprovede tyto návrhy či jiná 
opatření, na nichž se členské státy a 
Komise shodnou, rozhodne Komise 
o použití závazných opatření uvedených 
v odstavcích 3, 6 a 8.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se v rámci 
systému pro hospodaření s energií zavedly 
zdroje na straně poptávky, jako je reakce 
na spotřebu.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie, nebo těch, které 
by mohly bránit účasti reakce na spotřebu 
ve vyrovnávacích a pomocných službách. 
K tomuto účelu mohou členské státy uložit 
povinnosti veřejné služby týkající se 
energetické účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

Pozměňovací návrh 72
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány a v souladu s kritérii 
harmonizovanými na úrovni EU
provozovatelé přenosových soustav 
a provozovatelé distribučních soustav na 
jejich území:

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U mikrokogeneračních 
jednotek nainstalovaných jednotlivými 
občany zváží příslušné orgány možnost 
nahradit povolení prostým oznámením 
příslušnému orgánu – proces „nainstaluj 
a informuj“.

Odůvodnění
Cílem navrhované změny je odstranit u instalace mikrozařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny v jednotlivých prostorách zbytečný administrativní proces a rovněž podpořit 
rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou dále přijmout 
opatření za účelem kontinuálních 
a dlouhodobých dotačních tarifů, které se 
v případě potřeby mohou postupně 
snižovat, pro elektřinu vyráběnou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a mikrokogeneračních 
jednotkách.

Odůvodnění

Rozptýlená výroba elektrické energie, dokonce na úrovni jednotlivých občanů, je nyní 
realitou. Měl by být usnadněn přístup k rozvodné a přenosové síti elektřiny vyráběné vysoce 
účinnými kogeneračními jednotkami malého výkonu a mikrokogeneračními jednotkami. 
Členské státy by proto měly přijmout opatření za účelem dotačních tarifů pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnými kogeneračními mikrozařízeními. Tyto dotační tarify by mohly být 
časem plánovitě sníženy.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány 
povzbuzovaly reakci na spotřebu, tak aby 
zajistily její nediskriminační účast na 
dodávkách na místních nebo regionálních 
energetických trzích a terciárních trzích 
s rezervní kapacitou, a to případně i tím, 
že vnitrostátním regulačním orgánům 
a provozovatelům přenosové soustavy 
nařídí, aby definovali technické 
specifikace pro účast na energetických 
trzích a terciárních trzích s rezervní 
kapacitou, a to na základě technických 
požadavků těchto trhů a kapacit pro 
reakci na spotřebu.
Specifikace nabídkového řízení pro účast 
reakce na spotřebu na energetických 
trzích a terciárních trzích s rezervní 
kapacitou zahrnují přiměřené specifikace 
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s ohledem na:
a) minimální počet kW souhrnné kapacity 
nutné k účasti;
b) metody základního měření;
c) minimální počet kW nutný k účasti ve 
vztahu k měřenému místu (je-li nějaké);
d) dobu, za kterou by měla být reakce na 
spotřebu aktivována;
e) načasování aktivace reakce na 
spotřebu;
f) oznamovací lhůta pro aktivování reakce 
na spotřebu;
g) požadavky na dálkové měření;
h) požadavky týkající se sankcí;
i) četnost aktivace reakce na spotřebu,
j) intervaly mezi aktivacemi;
k) časový harmonogram trvání 
nabídkového řízení;
l) možnost nabízet pozitivní nebo 
negativní kapacitu;
m) platby za dostupnost.
Při provádění opatření zaměřených na 
zajištění dostatečné vnitrostátní kapacity 
nebo opatření souvisejících s energetickou 
bezpečností je třeba plně zohlednit 
potenciál reakce na spotřebu. Při 
zavádění systémů pro zajištění dostatečné 
kapacity členské státy zajistí, aby byl 
patřičně brán v úvahu možný příspěvek 
reakce na spotřebu.

Odůvodnění

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.
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Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Členské státy přijmou akční plán 
reakce na spotřebu za účelem podpory 
a rozvoje reakce na spotřebu v souvislosti 
s budoucími akčními plány pro zavedení 
inteligentních sítí. Součástí plánu by mělo 
být zavedení vhodných technických 
specifikací umožňujících účast 
agregované reakce na spotřebu na 
energetických trzích a terciárních trzích 
s rezervní kapacitou. Členské státy Komisi 
do 31. prosince 2013 a následně každé dva 
roky informují o opatřeních, která byla 
přijata za účelem plnění cílů stanovených 
v tomto odstavci.

Odůvodnění

Trhy s energií a infrastruktura členských států jsou velmi rozmanité. Z toho důvodu by měly 
mít členské státy možnost si samy stanovit, jak nejlépe zajistí zavedení reakce na spotřebu 
a jakým způsobem umožní vstup třetích stran a hospodářskou soutěž na trhu. Zajistí se tak, 
aby měli koneční spotřebitelé možnost čerpat výhody toho, že budou mít kontrolu nad svými 
obdobími spotřeby – do té míry, která je v jednotlivých členských státech přiměřená 
a proveditelná.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 odst. 
9 směrnice 2010/31/EU, poskytnuty
kvalifikační systémy, energetické audity 
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kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti.

a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti. Členské státy prověří, zda jejich 
vlastní vzdělávací a rekvalifikační systémy 
požadované znalosti pokrývají.

Odůvodnění

V několika členských státech již účinné systémy odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání 
existují. Zajišťují, aby opatření týkající se zvýšení energetické účinnosti, pokynů v oblasti 
energetiky a energetických služeb byla prováděna s vysokou mírou odbornosti. Proto by mělo 
být upřesněno, že členské státy mohou opatření zakládat na stávajících systémech kvalifikací / 
regulačních rámcích.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zveřejní systémy 
certifikace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 
a spolupracují mezi sebou navzájem 
a s Komisí při porovnávání těchto režimů 
a jejich uznávání.

2. Členské státy zveřejní kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 a pracují na
porovnávání těchto režimů a jejich 
uznávání. Tímto není dotčena směrnice 
2005/36/ES.

Odůvodnění

Směrnice 2005/36/ES stanoví požadavky týkající se vzájemného uznávání profesních 
kvalifikací. Je třeba upřesnit, že diskuse o uznávání kvalifikací nebude kolidovat se směrnicí 
2005/36/ES.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Informování a odborná příprava

1. Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
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byly co nejvíce aktivně šířeny mezi 
všechny relevantní účastníky trhu, jako 
jsou spotřebitelé, osoby zajišťující stavbu, 
architekti, inženýři, auditoři pro oblast 
životního prostředí a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov, jak jsou vymezeni 
ve směrnici 2010/31/EU. Zajistí, aby byly 
o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
– včetně možnosti vytvářet partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem –
informovány banky a další finanční 
instituce.
2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky 
a pobídky k tomu, aby účastníci trhu 
poskytovali spotřebitelům energie 
o energetické účinnosti adekvátní a cílené 
informace a poradenství.
3. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních a 
regionálních orgánů, vhodné informační, 
osvětové a školicí programy, jejichž cílem 
bude informovat občany o přínosech a 
účelnosti využívání opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti.
4. Komise zajistí, aby byly sdíleny a co 
nejvíce šířeny informace o osvědčených 
postupech členských států v oblasti úspor 
energie.
5. Členské státy zajistí, aby údaje ze 
systémů inteligentních měřičů poskytovaly 
podrobný základ pro poradenství.
6. Nejpozději do jednoho roku od vstupu 
tohoto právního předpisu v platnost 
členské státy předloží Komisi plán 
iniciativ, které provedou, a možnosti
získání informací o dostupných 
mechanismech ke zvýšení energetické 
účinnosti a o finančních a právních 
rámcích.

Odůvodnění

Informace a odborná příprava jsou v oblasti energetické účinnosti klíčové. Členské státy by 
neměly mít možnost se této odpovědnosti vyhnout. 



AD\889370CS.doc 53/71 PE472.304v04-00

CS

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odstraňují regulační i neregulační 
překážky bránící využívání smluv 
o energetické náročnosti a jiných 
finančních ujednání s třetími stranami 
nebo služeb zaměřených na úspory 
energie;

Odůvodnění

Uzavírání smluv a jiná finanční ujednání s třetí stranou představují nástroje důležité k získání 
nezbytných finančních zdrojů. Třetí strana převezme odpovědnost za nezbytné investice, 
včetně rizika, a bude mít částečný prospěch z úspor. Překážky bránící tomuto inovačnímu 
finančnímu nástroji musí být odstraněny. 

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) požadují po veřejných orgánech, aby 
při provádění renovace budov zvážily 
použití smluv o energetické náročnosti;

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) společně s Komisí sledují fungování 
trhu s ohledem na možná narušení trhu 
v důsledku vstupu distributorů energie 
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nebo společností zabývajících se 
maloobchodním prodejem energie na trh 
s energetickými službami.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyhodnotí regulační 
a neregulační překážky bránící zvyšování 
energetické účinnosti a přijmou vhodná 
opatření, týkající se zejména:

Příslušné orgány členských států
vyhodnotí regulační a neregulační 
překážky bránící zvyšování energetické 
účinnosti a přijmou vhodná opatření, 
týkající se zejména:

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předpisů o stavbách, které jsou 
uvedeny na seznamu jakožto úředně 
chráněné jako součást daného prostředí 
nebo z důvodu jejich zvláštní
architektonické či historické hodnoty, 
s cílem zajistit, aby byla vlastníkům 
poskytována u těchto budov větší míra 
volnosti při provádění opatření ke zlepšení 
energetické účinnosti, tj. tepelné izolace 
vnějšího pláště (stěn, střechy, oken), 
v souladu s obecně uznávanými postupy 
pro jejich zachování a s ohledem na to, 
aby kulturní ochrana a energetická 
účinnost byly v rovnováze;

Odůvodnění

Vlastníkům budov je třeba umožnit určitou flexibilitu při rozhodování o provádění opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti na jejich budovách.

Pozměňovací návrh 85
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) odstraňování regulovaných cen, které 
neodrážejí náklady;

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) právních a regulačních předpisů a 
administrativních postupů v oblasti 
nákupu, instalace, povolování a 
připojování do sítě u maloobjemových 
generátorů energie s cílem zajistit, aby 
domácnosti nebyly odrazovány od 
používání mikrotechnologií k výrobě 
energie.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Fondy a mechanismy financování

1. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
mohou členské státy zřídit jeden nebo více 
fondů, z nichž bude subvencováno 
provádění programů a opatření na zvýšení 
energetické účinnosti a bude podporován 
rozvoj trhu s opatřeními na zvýšení 
energetické účinnosti. Tato opatření 
mohou zahrnovat podporu energetických 
auditů a finančních nástrojů pro úspory 
energie. Součástí fondu mohou být mimo 
jiné příjmy z aukcí organizovaných 
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v rámci systému pro obchodování 
s emisemi.
2. Pokud fondy subvencují provádění 
opatření na zvýšení energetické účinnosti, 
bude přístup k fondům podmíněn 
skutečným dosažením úspor energie nebo 
zvýšením energetické účinnosti. Splnění 
této podmínky musí být řádně doloženo, 
např. certifikáty energetické náročnosti 
budov nebo energetickými štítky produktů.

Odůvodnění

Finanční pobídky představují klíčový nástroj podpory energetické účinnosti. Členské státy je 
třeba v používání tohoto nástroje podporovat. Důkazní břemeno v případě možné státní 
pomoci by mělo ležet na GŘ pro hospodářskou soutěž, a nikoli na členském státě. Možným 
zdrojem financí pro fondy v členských státech jsou i příjmy z ETS.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději 6 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost přijme Komise 
rozhodnutí o snížení počtu povolenek 
podle článku 9 směrnice 2003/87/ES o 1,4 
mld. s cílem zachovat pobídky pro 
investice do opatření na podporu 
energetické účinnosti a nízkouhlíkových 
technologií a úroveň ambice 
předpokládané směrnicí 2003/87/ES.

Odůvodnění

Je nutné kompenzovat snížení poptávky po povolenkách v rámci systému ETS, které vyplyne 
z provádění této směrnice a z cíle dosáhnout úspory energie o 20 %, aby se obnovil 
mechanismus cen na úrovních předpokládaných v posouzení dopadu, na jehož základě byla 
směrnice 2003/87/ES schválena, a s cílem zachovat pobídky pro investice do opatření na 
podporu energetické účinnosti a nízkouhlíkových technologií v zařízeních, na která se 
vztahuje ETS.

Pozměňovací návrh 89
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1. K národním zprávám jsou 
každé dva roky přikládány doplňující 
informace v souladu s přílohou XIV částí 
2.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté 
vždy jednou za tři roky členské státy 
předloží doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané 
celkové spotřeby primární energie do roku 
2020, jakož i odhadovanou úrovní 
spotřeby primární energie v odvětvích 
uvedených v příloze XIV části 1.

2. Nejpozději do 31. prosince 2013 a poté 
vždy jednou za tři roky členské státy 
poskytnou Komisi vnitrostátní plány
v oblasti energetické účinnosti, které 
popisují, jak členské státy hodlají 
dosáhnout vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Tyto plány 
zahrnou opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděná nebo 
plánovaná na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni. 

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při sestavování svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
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státy k nákladově efektivním opatřením ke 
zlepšení energetické účinnosti a k riziku 
úniku uhlíku.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při sestavování svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti zajistí členské státy, 
aby byl na vnitrostátní úrovni podporován 
systémový přístup, například k osvětlení, 
s cílem povzbuzovat využívání i dalších 
existujících možností úspor energie, které 
by přesahovaly rámec přístupu 
zaměřeného na jeden produkt.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by neměly stanovovat cíle 
odvětvím, v nichž hrozí značné riziko 
úniku uhlíku, jak je to stanoveno 
rozhodnutím Komise 2010/2/EU. Pokud 
se tak členské státy přece jen rozhodnou, 
vyjádří případné odvětvové cíle pro 
výrobní postupy v těchto odvětvích co do 
spotřeby energie na výstupní jednotku, 
aby se tak zabránilo omezování 
průmyslového růstu.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující informace a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
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vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu 
a Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu 
a Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy nebo navrhnout, jak by 
mohly změnit nástroje, které používají.
Jestliže z posouzení vyplyne, že členský 
stát pravděpodobně nedosáhne 
vnitrostátního cíle energetické účinnosti, 
členský stát na žádost Komise zreviduje 
svůj vnitrostátní plán energetické 
účinnosti uvedený v odstavci 2 tohoto 
článku.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES.

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES. Nejpozději do 
30. června 2013 by Evropská komise měla 
předložit návrh na úpravu rozhodnutí 
o sdílení úsilí (rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 406/2009/ES).

Komise bude důsledně sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES. Okamžitě poté, co tato 
směrnice vstoupí v platnost, předloží 
Komise Parlamentu a Radě zprávu. V této 
zprávě přezkoumá mimo jiné dopady na 
pobídky pro investice do nízkouhlíkových 
technologií a riziko úniku uhlíku. Před 
začátkem třetí fáze upraví Komise 
nařízení uvedené v čl. 10 odst. 4 směrnice 
2003/87/ES s cílem nevydat značné 
množství povolenek.

Pozměňovací návrh 96
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 30. 
června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

vypouští se

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Změny směrnice 2003/87/ES

V článku 9 směrnice 2003/87/ES se za 
druhý odstavec doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„Od roku 2014 činí lineární koeficient 
snížení 2,25 %.“

Odůvodnění

Lineární koeficient, který se týká stropu ETS, by se měl upravit podle opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti a klimatického cíle EU dosáhnout do roku 2050 snížení evropských 
emisí skleníkových plynů minimálně o 80 %. 2,25 % představuje lineární snížení založené na 
podílech emisí odvětví, které spadají do ETS, v roce 2050, jak je uvedeno v plánu Komise 
o klimatu do roku 2050.

Pozměňovací návrh 98



AD\889370CS.doc 61/71 PE472.304v04-00

CS

Návrh směrnice
Příloha - 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha -1
Metodika výpočtu pro vnitrostátní cíle 

energetické účinnosti
Při stanovování svých vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
státy k níže stanovené metodice. 
Referenční úrovní pro odhad spotřeby 
primární energie v roce 2020 je model 
PRIMES z roku 2007. 
Metodika:

Referenční projekce PRIMES 2007 pro 
rok 2020 v Mtoe – 20% úspor
Lze uplatnit následující opravné faktory:
Absolutní cíle snížení ve srovnání s mírou 
spotřeby primární energie v roce 2007:
– nepřesáhnou 8 % u skupiny devíti zemí 
EU s nejnižším reálným příjmem 
domácností na osobu (L9),
– nepřesáhnou 12 % u skupiny 15 zemí 
způsobilých v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
– u žádné země nepřesáhnou 20 %,

– nebudou nižší než 12 % u žádné země, 
která není způsobilá v rámci Fondu 
soudržnosti (EU-27 mínus C15),
– budou činit alespoň 5 % u každé země 
způsobilé v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
– nebudou představovat absolutní zvýšení 
spotřeby energie o více než 5 %.

Z toho plynou následující cíle:

Belgie

50,2
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42,7

Bulharsko

19,3

17,8

Česká republika

43,6

40,1

Dánsko

20,2

16,2

Německo

314,9

251,9

Estonsko

5,9

5,4

Irsko

15,8

14,2

Řecko

32,6

28,8

Španělsko

138,9

130,7
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Francie

254,8

221,1

Itálie

173,3

152,5

Kypr

2,7

2,4

Lotyšsko

4,7

4,9

Litva

7,8

7,8

Lucembursko

4,6

4,0

Maďarsko

24,7

23,7

Malta

0,9

0,8

Nizozemsko
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70,3

60,6

Rakousko

32,0

28,2

Polsko

93,1

87,9

Portugalsko

23,8

24,0

Rumunsko

37,5

39,4

Slovinsko

7,0

7,0

Slovenská republika

16,8

16,3

Finsko

36,2

29,9

Švédsko

48,1
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44,6

Spojené království

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, dopad na zdraví,
ekonomickou proveditelnost a technickou 
způsobilost, jakož i dostatečnou 
konkurenci;

Odůvodnění

Při rozhodování o nákupech je rovněž třeba vzít v úvahu zdravotní hlediska, aby se například 
usnadnil nákup výrobků, které neobsahují látky, jež mají škodlivé účinky na zdraví člověka.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
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poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d). Při nabídkových 
řízeních na smlouvy v oblasti služeb zváží 
veřejné orgány možnost uzavření 
dlouhodobých smluv o energetické 
náročnosti, jak je uvedeno v čl. 14 
písm. b).

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet úspor energie pro účely čl. 6 
odst. 2 mohou odpovědné strany použít 
jednu nebo více těchto metod:

Pro výpočet úspor energie mohou 
odpovědné strany použít jednu nebo více 
těchto metod:

Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Komise nenavrhla 
závazné cíle, ale řadu závazných opatření, čímž klesá flexibilita členských států, aniž by bylo 
zajištěno, že bude celkový cíl 20% úspor splněn. Z toho důvodu je zvolen opačný přístup, aby 
bylo cíle dosaženo a členské státy přitom měly možnost si vybrat z několika nezávazných 
opatření.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Příloha VI – část 2 – bod 2.2 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž zajistí, aby bylo na 
první stránce každého vyúčtování za plyn 
a elektřinu uvedeno toto shrnutí:
a) přesný název sazby;
b) množství spotřebované energie;
c) sazba plynu nebo elektřiny za kWh 
a rozpis za jednotlivé dny;
d) jak byly náklady vypočteny;
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e) veškeré slevy, které zákazník čerpá, 
a kdy tyto slevy končí;
f) veškeré případné poplatky, které 
zákazník bude muset zaplatit, pokud 
změní dodavatele.

Odůvodnění

Pokud mají spotřebitelé změnit svou spotřebu energie, je nutné, aby rozuměli vyúčtování 
spotřeby energie. V součinnosti se skupinami spotřebitelů vytvořila Komise vzor účtu za 
energii, v němž je výše uvedené shrnutí obsaženo. Díky tomu by spotřebitelé mohli porozumět 
svým účtům na první pohled.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nové obytné zóny nebo nové 
průmyslové podniky, které spotřebovávají 
ve svých výrobních procesech teplo, budou 
umístěny do míst, kde bude největší 
množství jejich tepelné spotřeby 
uspokojeno dostupným odpadním teplem 
a která jsou stanovena ve vnitrostátních 
plánech vytápění a chlazení. S cílem 
zajistit optimální sladění mezi poptávkou 
a nabídkou tepla a chlazení, musí územní 
plány upřednostňovat seskupení více 
průmyslových podniků do stejné lokality;

b) nové obytné nebo terciární zóny, nové 
veřejné nebo terciární budovy nebo nové 
průmyslové podniky, které spotřebovávají 
ve svých výrobních procesech teplo, budou 
umístěny do míst, kde bude největší 
množství jejich tepelné spotřeby 
uspokojeno dostupným odpadním teplem 
a která jsou stanovena ve vnitrostátních 
plánech vytápění a chlazení. S cílem 
zajistit optimální sladění mezi poptávkou 
a nabídkou tepla a chlazení, musí územní 
plány upřednostňovat seskupení více 
průmyslových podniků do stejné lokality;

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obytné zóny a průmyslové podniky, 
které ve svých výrobních procesech 
spotřebovávají teplo, budou připojeny 
k místní síti dálkového vytápění nebo 

d) obytné nebo terciární zóny, veřejné 
nebo terciární budovy a průmyslové 
podniky, které ve svých výrobních 
procesech spotřebovávají teplo, budou 
připojeny k místní síti dálkového vytápění 
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chlazení. nebo chlazení.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Příloha 11 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Regulace sítě a sazby umožňují 
provozovatelům sítí nabízet systémové 
služby a systémové sazby v rámci opatření 
reagujících na spotřebu, řízení spotřeby 
a decentralizované výroby energie na 
organizovaných trzích s elektřinou, 
zejména:

2. Regulace sítě a sazby podněcují 
provozovatele sítí, aby podporovali 
systémové služby a systémové sazby 
v rámci opatření reagujících na spotřebu, 
řízení spotřeby a decentralizované výroby 
energie na organizovaných trzích 
s elektřinou, zajistí-li úsporný účinek 
u jednotlivých typů cílových zákazníků 
(v rezidenční, obchodní a průmyslové 
sféře). K systémovým službám patří:

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto ustanovení termín 
„organizované trhy s elektřinou“ zahrnuje 
přepážkové trhy a burzy s elektřinou pro 
obchodování s energií, kapacitou, 
vyrovnávací kapacitou a pomocnými 
službami ve všech časových rámcích 
včetně termínovaných obchodů, obchodů 
na následující den a vnitrodenních obchodů 
na trzích.

Při zavádění dostatečné kapacity 
regionální sítě nebo při zavádění jiných 
opatření souvisejících s energetickou 
bezpečností by měl být patřičně brán 
v úvahu potenciál reakce na spotřebu. Pro 
účely tohoto ustanovení termín 
„organizované trhy s elektřinou“ zahrnuje 
přepážkové trhy a burzy s elektřinou pro 
obchodování s energií, kapacitou, 
vyrovnávací kapacitou a pomocnými 
službami ve všech časových rámcích 
včetně termínovaných obchodů, obchodů 
na následující den a vnitrodenních obchodů 
na trzích.

Odůvodnění

Tato část musí být posílena s ohledem na význam reakce na spotřebu. Souběžně je nezbytné, 
aby bylo provedeno posouzení nákladové efektivnosti, a zajistilo se tak, že podpora reakce na 
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spotřebu nebude mít negativní dopad na žádný typ cílové skupiny. Dále je třeba zdůraznit 
průmyslové skladování.

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Musí být dostupné síťové sazby, které 
podporují dynamickou tvorbu cen v rámci 
opatření reagujících na spotřebu konečných 
zákazníků, například:

3. Měly by být dostupné síťové sazby, které 
podporují dynamickou tvorbu cen v rámci 
opatření reagujících na spotřebu konečných 
zákazníků, například:

Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Komise nenavrhla 
závazné cíle, ale řadu závazných opatření, čímž klesá flexibilita členských států, aniž by bylo 
zajištěno, že bude celkový cíl 20% úspor splněn. Z toho důvodu je zvolen opačný přístup, aby 
bylo cíle dosaženo a členské státy přitom měly možnost si vybrat z několika nezávazných 
opatření.

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Příloha XIII – odrážka -1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah a metodika energetického auditu

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecný rámec pro vypracování 
doplňujících zpráv

Obecný rámec pro vypracování 
doplňujících informací
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Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Komise nenavrhla 
závazné cíle, ale řadu závazných opatření, čímž klesá flexibilita členských států, aniž by bylo 
zajištěno, že bude celkový cíl 20% úspor splněn. Z toho důvodu je zvolen opačný přístup, aby 
bylo cíle dosaženo a členské státy přitom měly možnost si vybrat z několika nezávazných 
opatření.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy podle čl. 19 odst. 2 poskytují 
základ pro rozvoj vnitrostátních strategií 
zvyšování energetické účinnosti.

Doplňující informace podle čl. 19 odst. 1
poskytují základ pro rozvoj vnitrostátních 
strategií zvyšování energetické účinnosti.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celou přílohu XIV část 2. Jeho přijetí by 
vyžadovalo odpovídající změny v celé 
příloze XIV části 2.)

Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Komise nenavrhla 
závazné cíle, ale řadu závazných opatření, čímž klesá flexibilita členských států, aniž by bylo 
zajištěno, že bude celkový cíl 20% úspor splněn. Z toho důvodu je zvolen opačný přístup, aby 
bylo cíle dosaženo a členské státy přitom měly možnost si vybrat z několika nezávazných 
opatření.
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